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للمذهب    المحتار هداية
المختار

أشرف على والسل م والصل ة العالمين رب لله الحمد
عليه محمد وبنبينا سيدبنا المرسلين وأفضل البنبياء
ثم التسليم وأزكى الصل ة أفضل وأصحابه آله وعلى

:- بعد أما
في الفقهية الترجيحات بعض تقييد في عجالة فهذه
اا العلم لطلبة أهديها الشريعة مسائل من جمل تيسير

بحث بنتيجة وهي المرجوح من الراجح معرفة في
أن فأحببت كتبته مما كثير ة مواضع في منثور طويل
نن في أجمعه ند مكا اا واح مرتبة فأذكرها للتختصار طلب

ومن الغالب في أدلة غير من الفقهية البواب على
أهل كتبه مما مظابنها في فليطلبها مشروحة أرادها

وإتقابنها إتمامها على يعين أن أسأل العلم, والله
وهو ومنته وسداده رحمته بكبير يتوجها وأن وإحسابنها
اليسير ة الوريقات هذه وأسميت والهادي الموفق

وبالله المختار)) فأقول للمذهب المحتار بـ((هداية
التحقيق وحسن والعون الفضل أستمد ومنه التوفيق

-:
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الطـهارة)) كتاب((
المياه)) ((باب

نء كل وأن الطهورية المياه في الصل أن الصحيح ما
اا شربه جاز . به التطهر صح اتختيار

وأما وبنجس طهور فقط قسمان الماء أن والصحيح
القواعد في تقرر وقد الدلة في له وجود فل الطاهر
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لللدلة ثبوتها في تفتقر الشرعية الكحكام أن
. الصريحة الصحيحة
اء الماء أن والصحيح اا كان سوا ال أو كثير اا قلي متحرك

اا أو .  بالنجاسة تغير إذا إل ينجس ل أبنه ساكن
مخالطة الطاهر تخالطه إذا الماء أن والصحيح

نء ليس أبنه المطلق ووصفه اسمه تغير تقتضي بما
ال اء يسميه ل رآه من لن أص باسم يسميه وإبنما ما

لم مخالطة الطاهر تخالطه إذا أما و المخالط الطاهر
نق فهو ذلك تقتضي أتخرجه ومن الطهار ة أصل على با

في تقرر وقد للصل مخالف لبنه الدليل فعليه عنها
كحتى اللصل على البقاء هو اللصل أن القواعد

. الناقل يرلد
طهار ة في امرأ ة به تخلت الذي الماء أن والصحيح

يكره لكنه ذاته في مطهر طهور حدث عن كاملة
اا غيره وجد إذا تنزيهية كراهة استعماله بين جمع

اللدلة بين الجمع أن القواعد في تقرر وقد الدلة
. أمكن ما واجب

الماء صون يشق ل بما تغير إذا الماء أن والصحيح
شرعي حكم الكراهة لن كراهة بل مطهر طهور عنه

في تقرر وقد للصل مخالف لبنه الدليل مدعيها وعلى
ل لللصل الناقل من يطلب الدليل أن القواعد

. عليه الثابت من
بنو م من القائم فيه غمس الذي الماء أن والصحيح

مزيل للحدث رافع مطهر طهور غسلها قبل يده الليل
اا والغامس للخبث اا عالم للحرا م مرتكب آثم عامد
نجس كحرام كل ليس أبنه القواعد في تقرر قد ولكن

.
الجنب فيه اغتسل إذا القليل الماء أن والصحيح

في لذلك أثر ل ولكن بذلك آثم والجنب مطهر طهور
يجنب ل الماء إن((  ولحديث السابقة للقاعد ة الماء
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إفساده و تقذيره ذريعة لسد ذلك عن بنهي )) وإبنما
. الناس على

اا كان إذا الماء أن والصحيح في شككنا ثم بنجس
اا كان إذا و بنجس فهو طهارته في شككنا ثم طهور
المر أن القواعد في تقرر وقد طهور فهو بنجاسته

اا المتيقن اا أو ثبوت كك ينقض ل نفي . عارض بش
بالنجس الطهور الماء عليه اشتبه من أن والصحيح

والطهار ة كعدمهما وجودهما لن ويتيمم يدعهما أبنه
. صحيح بدل لها المائية والطهار ة
الطاهر ة الثياب اشتباه مسألة في والصحيح

أبنه ظنه على غلب فيما ويصلي يتحرى أبنه بالنجسة
عليه إعاد ة لها, ول بدل ل الستر ة لن الطاهر الثوب

النجس هو فيه صلى الذي الثوب أن بأتخر ة تبين إن
أن القواعد في تقرر وقد استطاع ما الله اتقى لبنه

كف الظن بغلبة العمل .  التعبد في كا
به والغتسال الوضوء يجوز زمز م ماء أن والصحيح

. بدليل إل تثبت ل الشرعية والحكا م يمنع دليل ل إذ
بل استعماله يجوز المشمس الماء أن والصحيح

. موضوع عنه النهي في الوارد والحديث كراهة
بل مطهر طهور بالمقبر ة البئر ماء أن والصحيح

اا بالنجاسة يتغير مالم كراهة المتقرر الصل على جري
. المياه باب في

مطهر طهور بالنجاسة المسخن الماء أن والصحيح
عبر ة ول بالنجاسة أوصافه أحد تتغير مالم

. سلطان من بها الله أبنزل ما التي بالحتياطات
واجبة طهار ة في المستعمل الماء أن والصحيح

الخبث, ومن به ويزال الحدث به يرفع مطهر طهور
والحكم المنع هذا على معه دليل ل فإبنه منعه

. الدليل على وقف الشرعي
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زالت إذا بحيث حكمية الماء بنجاسة أن والصحيح
طعم ول ريح ول لون لها يبق فلم وتلشت أوصافها

ربنا كان, والله كما حكمه يعود الماء فإن جر م ول
. وأعلم أعلى

)فصـل)((
بدليل إل والباحة الحل البنية في الصل أن والصحيح

.
في والفضة الذهب آبنية استعمال حرمة والصواب

سائر من غيرها دون فقط والشرب الكل
. الستعمالت

وطهارته بأس فل منهما تطهر لو أبنه والصحيح
أن القواعد في تقرر .         وقد المابنع لعد م صحيحة
كد المقرون الكلم , ولفيه قيد فيما به يعمل بقي
إل المطلق تقييد يجوز ل أبنه قيده, فكما عن يطلق
أن بدليل, أي إل المقيد إطلق يجوز ل فكذلك بدليل
فالمطلق عليه هو ما على الشارع كل م بقاء الصل
اا يبقى اا يبقى والمقيد يقيده بدليل إل مطلق إل مقيد
. أعلم والله يطلقه بدليل

يسير ة كابنت إذا الفضة من الضبة جواز والصحيح
اا لحديث وبنحوه القدح كتشعيب لحاجة وكابنت عرف
. أبنس

النقل لعد م البناء من مباشرتها كراهة عد م والصحيح
يفيد الشرعي الجواز أن القواعد في المتقرر ولن

. كراهة بل التستعمال جواز
ل فإبنها التفصيل وثيابهم الكفار آبنية في والصحيح

حالت:- ثلث من تخلو
اا بنعلم أن إما يجوز فل بنجاستها ظننا على يغلب أو يقين

اا بالماء رحضها بعد إل استعمالها أثر يزيل رحض
ثعلبة أبي حديث وعليه أوصافها ويذهب النجاسة
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اا بنعلم أن وإما الخشني ظننا على يغلب أو يقين
حديث وعليه غسل بل استعمالها فيجوز طهارتها
الحديث … المشركين آنية من نصيب كناجابر(( 

وأصحابه  النبي أن حصين بن عمران )) وحديث
أن ذلك, وإما وغير مشركة مزاد ة من توضؤا
بهذا ول بهذا بنجز م فل شك فيها عندبنا يحصل

الطهار ة وهو البنية في الصل إلى المر فنرد
أن القواعد في المتقرر لن استعمالها فيجوز

الحالتين في ولكن بالشك يزول ل اليقين
هو لكان ثيابهم و آبنيتهم غسلنا لو التخيرتين

اا الحوط . أعلم والله الخلف من تخروج
أبنه للجلد, والصحيح مطهر الدباغ أن والصحيح

اا كان الذي الجلد يطهر الحيا ة. في طاهر
حية وهي البهيمة من قطع ما أن والصحيح

و الشعر وبنجاسة, إل طهار ة ميتته كحكم فهي
حكم في لبنه طاهر فهو الريش و الصوف

الحيا ة تحله ل لبنه و المتصل ل المنفصل
. الحيوابنية

و ظفرها و شعرها و الميتة قرن أن والصحيح
. طاهر ة حافرها

استعماله يجوز الدبغ بعد الجلد أن والصحيح
اا . المائعات و اليابسات في مطلق

ابن حديث في المذكور الهاب أن والصحيح
بينه معارضة فل الدبغ قبل للجلد عكيم, اسم

. أعلم والله التخرى الحاديث وبين

))فصـل((
ممنوع استدبارها و القبلة استقبال أن والصحيح

اا اء أي مطلق . البنيان أو الصحراء في كان سوا
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الذي لله الحمد((  حديث ضعف والراجح
)) . وعافاني الذى عني أذهب

وصعود والمشي والتنحنح النتر أن والصواب
المذمو م الوساوس من البول بعد والضحك الدرج
مشروعة اعتقدها له, وإن البنقياد ليجوز الذي
. مبتدع فهو

كان إن واجبان التباعد أو الستتار أن والصواب
مم . فسنة إل و ينظره من ثث

طاهر مزيل بكل يصح الستجمار أن والصواب
نر من نب أو حج وبنحوها, مناديل أو تخرق أو تخش

و الزالة تخاصية تحمل الشياء هذه لن وذلك
.  المتماثلت بين تفرق ل الشريعة

يجب فإبنه ثلث من بأقل أبنقى إن أبنه والصواب
. المأمور تكميل عليه

زال إن أجزأه بمحر م استجمر إن أبنه والراجح
على آثم لكنه المحل وأبنقى الخارج عين

. للحرا م استعماله
ما كل في اليمين تقديمالشريعة:-  وقاعد ة

اليسرى و والتزيين التكريم باب من كان
. عداه فيما

أبيه عن يزداد بن عيسى حديث ضعف والصحيح
اليمنى وبنصب اليسرى على الجلوس في

الصحيحة بالنصوص إل تثبت ل الشرعية والحكا م
. الصريحة
وكذا البول حال باليمين الذكر مس أن والراجح
وقد النهي لثبوت حرا م الخلء من بها التمسح

القرينة عن المطلق النهي أن الصول في تقرر
. لصارف إل التحريم يفيد
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ثبوت لعد م ليكره النيرين استقبال أن والصواب
نء على وقف الشرعي والحكم ذلك في شي
. الصحيح الصريح النص

به بأس ل المقدس بيت استقبال أن والصواب
الشرعي والحكم ضعيف ذلك في الحديث لن

. الصريح الصحيح الدليل على وقف
نن في الحاجة يقضي ل أبنه والضابط للناس مكا

. عليه ضرر فيه كان أو مباحة منفعة فيه
الخارج تعدى إن و الستجمار جواز والصواب

. العاد ة موضع
يكن لم إذا المستحم في البول حرمة والراجح

. البول منها ينصرف فتحة ثمة
. الراكد الماء في البول حرمة والصحيح
زاد وما الستجمار في الثلث وجوب والصواب

وتر, فالوتر على قطعه فيه فالسنة ذلك على
. سنة عليها زاد بما والوتر واجب بالثلث

الستنجاء قبل والتيمم الوضوء صحة والراجح
وقد الخارج تخروج هو الصحة من المابنع لن

. أثره هو إبنما الباقي وهذا وابنتهى تخرج
اا البول جواز والراجح بشرطين:- واقف

اا بوله مع يأمن :- أنالول ابنكشاف من واقف
عورته.
عليه البول رشاش عود من يأمن :- أنالثاني

إلى أفضى وما يجوز ل بالنجاسة التلوث لن
. ممنوع فهو الممنوع

اا البول أحاديث أن والراجح ل المرفوعة واقف
. تثبت

والبعر, لن بالعظم التمسح حرمة والراجح
دوابهم, علف من الجن, والبعر طعا م من العظم
أولى, باب من طعامنا طعامهم على ويقاس
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باب من دوابنا طعا م دوابهم طعا م على ويقاس
القياس أن الصول في تقرر أولى, وقد
المسألة أصل في بالتحريم وقلنا كحجة الولوي

النهي أن الصول في تقرر وقد النهي لثبوت
. لصارف إل التحريم يفيد

أحدهما على القتصار هي السنة أن والصواب
لم فإبنه بينهما الجمع وأما الحجار أو الماء إما

من يكون أن أتخشى الفضل, بل هو يثبت, وليس
السنة و بالكتاب تقاس والمذاهب الزائد التنطع

نر على النبي يداو م أن يمكن العكس, ول ل أم
بالحجر استجمر إذا كان الفضل, فإبنه هو ليس

ضعيف ذلك في الوارد والحديث الماء يتبعه لم
هديه بل الحجر يتبعه لم بالماء استنجى إذا وكان

الدلة باستقراء والمعروف عنه المتواتر الدائم
الجمع أحدهما, وأما على يقتصر كان أبنه ذلك في

اا بنعلمه فل بينهما نه من ثابت القول يصح, وأن وج
أما م الباب فتح فيه ثبوته مع بينهما بالجمع

والسلت النتر من بدعهم ليفعلوا الموسوسين
باب من هذا أن بحجة وبنحوها والقفر والنحنحة

أهل عند تقرر البول, وقد من الستبراء زياد ة
القتصار أن المستقيمة والفطر السليمة العقول

إفراط , فلوالعافية السلمة هو السنة على
. أعلم والله تفريط ول

))فصـل((
اا للصائم السواك استحباب والصواب قبل مطلق

. وبعده الزوال
ويتأكد وقت كل في استحبابه الصواب بل

. الدليل تخصه فيما استحبابه
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من لبنه اليسرى باليد الستياك أفضلية والراجح
. الفم تطهير باب

فإبنه تخرقة أو بأصبعه استاك إن أبنه والراجح
التطهير من حصل ما بقدر السنة من له يحصل

. بالتفاق معلل السواك لن
سواك من وأكثر اثنين استياك جواز والصواب

ما السنة في ورد بل الشرع في مابنع ل إذ واحد
. يجيزه

ومكرمة الرجل في واجب الختان أن والصواب
. المرأ ة حق في

ال الختان- يجب أبنه- أي والراجح ما متى فع
ولكن البلوغ راهق إذا أي والصل ة الطهار ة وجبت
للبرئ أسرع لبنه أحسن الصغر زمن في فعله

. أعلم والله ألمه كبره عند يستحضر ول
عنه النهي لثبوت محر م القزع أن والصواب

لصارف. إل التحريم النهي في والصل
ثقب وكذلك الجارية أذن ثقب جواز والصواب

باب في الصل بذلك,لن العاد ة جرت إن أبنفها
. بدليل إل الحل الزينة

وبنتف الظفار وتقليم الشارب قص أن والصواب
فيما أفضلية وقت وقتان له العابنة وحلق البط
الربعين, فوق فيما وجوب الربعين, ووقت دون
. بالوجوب يقال فقد الربعين قبل فحشت وإن

محر م, وأما بالسواد الشيب تغيير أن والصواب
فل الكتن إليه أضيف وإن فسنة بالحناء تغييره
. بأس

ل الظفار تقليم كيفية في مايروى أن والصواب
اا اعتقده فإن له أصل . فبدعة دين

منها شيء أتخذ أو اللحية حلق أن والصواب
. أعلم والله حرا م
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)) فصـل(( 
اا سنة الطهار ة في التسمية أن والراجح وضوء

ال اا وغس . وتيمم
واجبات من والموال ة الترتيب أن والراجح
. الوضوء

الواحد كالعضو هو فيما الترتيب أن والصواب
. سنة

واجبات من والستنشاق المضمضة أن والصواب
. الصحيح القول على الستنثار الوضوء, وكذلك

عن والستنشاق المضمضة تأتخير جواز والراجح
. الوجه غسل

بها إل يصح فل لصحته شرط النية أن والصواب
.

بدعة, بها التلفظ وأن العلم تتبع أبنها والصواب
لصحة شرط النية أن القواعد في تقرر وقد

في الثواب لترتب والشرط المأمورات
. التروك

غسل مع المرفقين إدتخال وجوب والصواب
. اليدين

السنة من ليس العين داتخل غسل أن والراجح
.

وجب تخفيفة كابنت إن أبنها اللحية في والراجح
وجب كثيفة كابنت وباطنها, وإن ظاهرها غسل
. باطنها تخليل وسن ظاهرها غسل

. الصابع تخليل سنية والراجح
. بالمسح الرأس تعميم وجوب والصواب
. له أصل ل الرقبة مسح أن والصواب
المضمضة بين الجمع سنية والصواب

. واحد ة بغرفة والستنشاق
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ضعيف, والضعيف أبنه الفضل حديث في والراجح
. حكم به يثبت ل

غسل في الكعبين إدتخال وجوب والصواب
. القدمين

معه فيمسحان الرأس من الذبنين أن والصواب
اء لهما أتخذ وإل شيء منه بقي إن بمائه اا ما جديد

.
مسحة على القتصار فيه السنة أن والصواب

واحد ة.
. السنة من ليس الفرض محل مجاوز ة أن والصواب
إن الرجل مسح على الكسر قراء ة حمل والقرب

نف, والفتح في كابنت مكشوفة كابنت إن غسلها على تخ
.

بين الناس بعض يقوله الذي الذكر أن والصواب
ل الصل وشرعية له أصل ل بدعة الوضوء أبعاض

. الوصف شرعية تستلز م
والله أفضل والترك جائز بعده التنشيف أن والراجح

. أعلم

)) فصـل(( 
أبنه والغسل المسح بين التفضيل في والراجح

تخف في كابنت فإن القد م حال باتختلف يختلف
كابنت ليغسل, وإن الخلع يتكلف ول المسح فالفضل
. ليمسح اللبس يتكلف ول الغسل فالفضل مكشوفة

فقط, وهو ظاهرهما بمسح الجتزاء والصواب
. عافاه ول الله كفاه فل السنة تكفه ومن السنة

تكرار ل لبنه واحد ة مسحة على القتصار والصواب
. ممسوح في

الشفاف والجورب الخف على المسح جواز والراجح
.
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كان إذا المخرق الخف على المسح جواز والراجح
. فيه المشي متابعة يمكن

. بشد ة إل يثبت لم ولو الخف مسح جواز والراجح
مد ة ابنتهاء وكذا الطهار ة يبطل ل تخلعهما أن والراجح

اا المسح الطهار ة, فإن مبطلت جملة من ليست أيض
. توقيفية الوضوء بنواقض

تقد م له يشترط ل العمامة مسح أن والصواب
وهو عباد ة في قياس الخف على الطهار ة, وقياسها
. الدلة إلى تفتقر الشرعية ممنوع, والحكا م

. أكثرها بمسح الجتزاء والصواب
أو محنكة تكن لم ولو عليها المسح جواز والصواب

الشتراط في اللصل أن المتقرر لن ذؤابة ذات
اا , وتقررالدليل على الوقف الشرعي أن أيض
. بدليل إل يقيد ول إطلقه على يجرى المطلق
باليو م تحد ل أي توقيت بل عليها يمسح أبنه والراجح

كإطلق المطلق وتقييد المقيد الدليل لعد م والليلة
. بدليل إل ممنوعان وكلهما المقيد

تكن لم وإن النساء تخمر على المسح جواز والراجح
. حلوقهن تحت مدار ة

من تبدأ أبنها الخفين على المسح مد ة في والراجح
. حدث بعد مسح أول

اا مسح من أن والراجح مسح يتم فإبنه سافر ثم مقيم
اا مسح ومن مسافر مسح يتم فإبنه أقا م ثم مسافر

. تخلع وإل شيء منه بقي لن مقيم
لجوازه يشترط ل الجبير ة على المسح أن والصواب

. الطهار ة تقد م
الجبير ة جميع تعم واحد ة بمسحة الكتفاء والصواب

نو على كابنت ممسوح, ولو في تكرار ل لبنه يغسل عض
اا اا, والله كان لو ثلث . وأعلم أعلى صحيح
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)) فصـل(( 
على توقيفية أبنها الوضوء بنواقض في والقاعدة

العبالدات أن الصول في تقرر الدليل, وقد
تقرر , وقدبالدليل إل تبطل ل بالدليل المنعقدة

العبالدة مبطل في اللصل القواعد:- أن في
عدمه الصل لن مدعيه على الدليل وأن, الوقف
.  الناقل يرلد كحتى اللصل على البقاء هو والصل

اا. الوضوء ينقض ل المرأ ة مس أن والصواب مطلق
لكن للوضوء بناقض ليس القيء أن والصواب

فتوضأ قاء((  حديث وأما فقط الوضوء له يستحب
كحكاية أن الصول في تقرر وقد فعل حكاية )) فإبنه

تقترن مالم التستحباب إل تقيد ل الفعال
كل .  القول أفالد ما فتفيد أو بقو

(( حديث بناقض, وأما البل لحم أكل أن والصواب
)) النار مست مما الوضوء ترك المرين آخر كان
الصول في تقرر وقد تخاص النقض وحديث عا م فإبنه
لحم قولهم:- هو , وأماالعام على مقدم الخاص أن

النص مقابلة في قياس ينقض, فهو فل اللحم كسائر
للنص المصالدم القياس أن الصول في تقرر وقد

أي- باطل-. العتبار فاتسد
ن ة كان إذا بناقض الذكر مس أن والصواب وبل بشهو

حائل.
به ذهب إن للوضوء بناقض النو م أن والصواب

. الشعور
للوضوء بناقض ليس الدبر حلقة مس أن والصواب

. الدليل لعد م
لدائم كحدثه من  (يقول:- دائم حدثه فيمن والضابط

كة كل لوقت ويتوضأ يتحفظ فإنه ول ويصلي لصل
النبهاء إتحاف في شرحناه  وقد) كحدثه خروج يضر
. الفقهاء ضوابط في
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من ليست وحمله الميت تغسيل أن والصحيح
اا فحسن منها توضأ وإن النواقض الخلف من تخروج

. أعلم والله
من الستنجاء في البنثيين غسل وجوب والصواب

. المذي تخروج
الحدث في وشك الطهار ة تيقن من أن والصواب

. بالعكس والعكس طهارته على فهو
غيرك, لفرج بمسك ينتقض ل وضوءك أن والصحيح

وأعلم أعلى تعالى والله توقيفية الوضوء بنواقض لن
.

)) فصـل(( 
توقيفية. الغسل موجبات أنوالضابط:- 

الغسل يوجب ل محله عن المني ابنتقال أن والصحيح
)) الماء من الماء إنما((  لحديث يخرج مالم

يدل دليل ل )) وحيث الماء رأت إذا نعم((  وحديث
تفتقر الشرعية الحكا م لن وجوب فل الوجوب على
. الصريحة الصحيحة للدلة ثبوتها في

فل مني تخرج الغسل وبعد اغتسل من أن والصحيح
فهو وإل الغسل فيه فيجب بشهو ة كان يخلو:- إن

غسلين يوجب ل الواحد والماء الول الماء بقية
. فقط فيتوضأ

أسلم, وقد إذا الكافر على الغسل وجوب والراجح
خبر أن الصول في تقرر وقد آحاد أحاديث فيه ثبت

للحنفية تخلف البلوى به تعم فيما معتمد الكحالد
. الفرائد ومجمع القواعد تحرير في شرحناها وقد

هو مر ة, هذا بالماء البدن تعميم السنة أن والصحيح
سلمة, وأ م وميموبنة عائشة حديث في كما الوارد

ال له بنعلم فل التثليث وأما الوضوء على القياس إل أص
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منعه, فل الصول في تقرر وقد عباد ة في قياس وهو
. فقط الرأس في إل الجنابة غسل في تكرار

ثبتت لبنها سنة الغسل قبل الوضوء أن والصحيح
قلت:- أوليس فإن الستحباب تفيد والفعال بفعل

اا الفعل هذا اا كنتم وإن تعالى بقوله مقروبن جنب
حديث من أينك ولكن فأقول: بنعم ؟  فاطهروا

كك إنما((  سلمة أ م على تحثي أن يكفي
كك كت ثل ث رأتس كك تفيضين ثم كحثيا الماء علي

قبله الوضوء كان " فلومسلم رواه)) " فتطهرين
اا سنة أبنه على دل يبينه لم فلما لها لبينه واجب
تقرر قد لبنه تاركه يعاقب ول فاعله يثاب فقط
الحاجة وقت عن البيان تأخير أن الصول في

. ليجوز
فل الغسل قبل الوضوء فاته إن أبنه والصحيح

. محلها فات سنة لبنه بعده وضوء
في المكث عليه يحر م الجنب أن والصحيح

. توضأ إذا إل المسجد
أن غير من النو م له يجوز الجنب أن والصحيح

اء يمس ينام النبي كان(( عائشة لحديث ما
اء يمس أن غير من جنب وهو  وليس)) ما

من(( قولها لن فقط الغسل ماء هو المنفي
اء((  )) بنفي, وقولها غير تقرر )) بنكر ة, وقد ما
,تعم النفي تسياق في النكرة أن الصول في

لكن الغسل وماء الوضوء ماء فيها فيدتخل
كما ويتوضأ فرجه يغسل أن بتأكد له يستحب

ل حتى الفضل فهو اغتسل وإن للصل ة يتوضأ
. لبيته الملئكة دتخول من بنفسه يحر م

شعرها بنقض المرأ ة على ليجب أبنه والصحيح
إلى يصل كان إذا والحيضة الجنابة غسل في

يتم مال لن فيجب وإل بنقض بل شعرها شؤون
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وأعلم أعلى ربنا واجب, والله فهو به إل الواجب
.

)) فصـل(( 
الصغر للحدث رافع أبنه التيمم في والصواب

اا والكبر اا رفع وجد فإذا الماء وجود إلى مؤقت
أصغر, الحدث كان إن فيتوضأ حدثه عاد الماء

أكبر.  الحدث كان إن ويغتسل
والله القرب ؟ رخصة أم عزيمة التيمم وهل
وإن فعزيمة حقيقي عد م عن كان إن أبنه أعلم
. فرتخصة حكمي عد م عن كان

من مكان كل في الماء محل يحل أبنه والصحيح
. تخصائصه
دتخول قبل شرط توفر إذا التيمم صحة والراجح

. الوقت
. الوقت بخروج يبطل ل أبنه والراجح

من شاء ما به يصلي المتيمم أن والصحيح
ول القرآن من شاء ما به ويقرأ وبنوافل فروض
. فقط الواجب على يقتصر

في الماء وجد ثم وصلى تيمم من أن والصواب
أبي لحديث يعيد أل حقه في فالسنة الوقت
ألصبت يعد لم للذي فقال((  وفيه سعيد

".صحيح حديث))"  السنة
اء وجد إن أبنه والصحيح أعضائه لبعض يكفي ما

إذا((  لحديث للباقي ويتيمم يستعمله فإبنه
كر أمرتكم )) .  اتستطعتم ما منه فأتوا بأم

بدبنه، على لنجاسة التيمم مشروعية عد م والصحيح 
لهم وغفر عنهم الله عفا الفقهاء عجائب من وهو

.  وإحسابنه وجوده بكرمه وعاملهم
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التراب و الطهورين:- الماء عد م من أن والصحيح
وجد وإن عليه إعاد ة ول حاله حسب على يصلي فإبنه

على العلماء أجمع الوقت, وقد في أحدهما
{ . العجز مع لواجبقاعد ة:-}
ومسحة فقط واحد ة ضربة التيمم أن والصحيح

(( عمر ابن واليدين, وحديث للوجه فقط واحد ة
اا يصح )) ل ضربتان التيمم أهل حققه كما مرفوع

. الصناعة هذه
بدأ فلو الترتيب فيه يجب ل التيمم أن والصحيح

. وهذا هذا لورود بأس فل العكس أو يديه قبل بوجهه
الكف مفصل إلى تمسح التيمم في اليد أن والصحيح

الذي عمار حديث في كما السنة وردت فقط, هكذا
.  التيمم في حديث أصح

ثم بالتيمم صلى من أن تعالى الله شاء إن والقرب
ثم ويتيمم يقطعها أبنه الصل ة أثناء في الماء وجد

تلقيح في بأدلتها المسألة شرحت .وقد يستأبنفها
يصار اللصل تعذر إذا} قاعد ة شرح في الفها م

{ . البدل إلى
يصلي أن فله لنافلة أو لقراء ة تيمم من أن والصحيح

. الدليل المابنع وعلى الفريضة به
إن غسله يجب أبنه الجرح مسألة في والصواب

يكن لم إن مسحه فالواجب تعذر فإن ضرر بل أمكن
الفصل لن الوضوء بعد له فيتيمم تعذر فإن ضرر ثمة
. العباس أبو قاله بدعة بتيمم الوضوء أبعاض بين

تخاف إذا الشديد البرد في التيمم جواز والصواب
عمرو لحديث الماء به يدفئ ما يجد ولم بنفسه على

. العاص بن
الرض وجه على ماصعد بكل التيمم جواز والصحيح

غبار له يكون أن يشترط ول وبنحوه تراب أو رمل من
.
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تيمم في استعمل قد بتراب التيمم جواز والصحيح
. أعلم أعلى تعالى والله

)) فصـل((
بدليل إل حيض فإبنه المرأ ة تراه د م كل في واللصل

اا كوبنه عن يخرجه . حيض
وإبنما المرأ ة فيه تحيض سن لقل حد ل أبنه والصحيح

اا المرأ ة رأت ما فمتى الوجود فيه المرجع يصلح دم
اا يكون أن ولو أحكامه عليه تترتب حيض فهو حيض

. سنين تسع قبل
اا والصحيح المرأ ة فيه تحيض سن لكبر حد ل أبنه أيض

. قليل قبل قدمنا كما الوجود فيه المرجع وإبنما
إذا والصل ة الصو م عن تجلس المبتدأ ة أن والصحيح

النساء كسائر اغتسلت ارتفع فإذا الحيض د م رأت
هو فإبنما تخاصة بأحكا م تخصصها يحضن, ومن اللتي
وقف الشرعية بنفسه, والحكا م عند من قاله شيء
. الدلة على

حيض, وفي الحيض زمن في الكدر ة أن والصحيح
الطهر بعد الصفر ة, وأما وكذلك بنفاس النفاس زمن

الكدرة نعد ل كنا((  عطية أ م لحديث بشيء فليست
اا الطهر بعد والصفرة داود وأبو البخاري رواه)) " شيئ

" .له واللفظ
. الطاهرات حكم لها المستحاضة أن والصحيح
فإبنها – عاد ة ذات معتاد ة- أي كابنت إن أبنها والصحيح

بالتمييز فتعمل عاد ة لها يكن لم بعادتها, فإن تعمل
حيض, والحمر الثخين النتن السود الصالح, فالد م

دمها يكن لم استحاضة, فإن له رائحة ل الذي الرقيق
اا ن م ستة الحيض بغالب فتعمل متميز . سبعة أو أيا
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أن يصلح ما رأت فإذا تحيض الحامل أن والصحيح
مابنع ول حيض فهو إمكابنه زمن في حيض د م يكون

. ذلك من
التوبة, عليه فإن الحائض وطئ من أن والراجح
فيها الوارد والحديث بنصفه أو دينار وهي والكفار ة

. به يحتج
. بصل ة ليس لبنه للشكر سجودها جواز والصحيح
مرت ولو مس بل لكن للقرآن قراءتها جواز والراجح

اا تسجد أن فلها سجد ة آية على ليست لبنها أيض
. فضعيف للقراء ة الحائض يمنع حديث بصل ة, وكل

حتى الد م ابنقطاع بعد جماعها يجوز ل أبنه والراجح
. تغتسل

النكاح إل شيء كل الحائض من يحل أبنه والصحيح
يضع وأن معها والكل وتقبيلها وضمها مباشرتها فله
على والنو م والشراب الطعا م من فيها موضع فاه

إل شيء كل الصنعوا((  لحديث معها فراشها
)) . النكاح

. كراهة بل جائز المستحاضة وطء أن والصحيح
رأت أربعون, وإن النفاس مد ة أكثر أن والراجح

ملت تطهرت قبله الطهر بل وطؤها لزوجها وحل وص
. وأعلم أعلى كراهة, والله

)) فصـل(( 
والباحة الحل الشياء في الصل أن والصواب
. والطهار ة

بدليل, إل بعدد النجاسة غسل يحد ل أبنه والصواب
صفاتها تزول حتى بالماء المكاثر ة فيها الواجب بل
. وريح ولون طعم من

. طاهر مزيل بكل تزال أبنها والصحيح
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ويحكم النجاسة حكم تزيل الستحالة أن والصحيح
. الطهار ة وهو المتقرر بالصل الجديد ة للعين

بالريح أو بالشمس زالت إذا النجاسة أن والصواب
. يطهر المحل فإن

. بالرض بالمسح يطهرها النعل أن والصحيح
الموضع على به مرت إذا المرأ ة ذيل أن والصحيح

. بعده ما يطهره فإبنه النجس
بنجاسة غسل في والتتريب التسبيع وجوب والصحيح

. فقط الكلب
تكاثر النجاسات كسائر الخنزير بنجاسة أن والصحيح

. أوصافها تزول حتى بالماء
. المني بطهار ة القول والصحيح
طاهر, ومال وروثه فبوله لحمه أكل ما أن والصواب

. بنجس وبوله فروثه لحمه يؤكل
. العين طاهر ة الخمر أن تعالى الله شاء إن والراجح

إنما  تعالى قوله في الكافر بنجاسة أن والصواب
بنجاسة ول اعتقاد بنجاسة  نجس المشركون

. عين
والصحن كالزجاج الصقيلة الجسا م أن والصواب

بالمسح تطهر وبنحوها والسكين والسلح والسيف
. النجاسة عين به زالت إذا

النجاسة, بل لزالة الماء يتعين ل أبنه والصحيح
به تزال ما أفضل أن إل أجزأ بغيره زالت لو

التطهير في تخاصية له لن الماء هو النجاسة
. لغيره ليست

طاهر وسؤرهما والحمار البغل عرق أن والراجح
في كما رجس فإبنه اللحم هو المحر م أن إل

. وأعلم أعلى الصحيحين, والله في أبنس حديث
والله الطهار ة مسائل في الترجيحات بعض فهذه

جهد هو وإبنما والغفلة والزلة الخطأ عن يتجاوز
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مسائل غيره, وغالبها على عالة فيه هو مقل
عندك ترجح فإن سائغ فيها والخلف اجتهادية

شيء لك ترجح وإن لله فالحمد ذكرته ما فيها
تختلف, والفها م ومنك منا تقبل به فاعمل آتخر

مهما عليه هي ما على هي بيننا اليمابنية والتخو ة
يفسد ل السائغ والخلف النظر وجهات اتختلفت

ويعفو لنا يغفر أن وعل جل قضية, فأسأله للود
. وأعلم أعلى والله عنا

)) الصـلة كتاب(( 
بعينها هي الشرعية الحقائق أن والصواب

اا زيدت لكنها اللغوية الحقائق اا قيود وشروط
اللغوية فالحقيقة مخصوصة صفات لها وجعل

. مقيد ة الشرعية والحقيقة مطلقة
اا الصل ة ترك من أن والصحيح ال تهاوبن فل وكس

أو المطلق الترك ذلك يكون أن :- إما يخلو
فإبنه المطلق الترك كان الترك, فإن مطلق

في يمتنع لبنه رد ة قتل وإل تاب فإن يستتاب
اا يكون أن العاد ة ثم الباطن في بوجوبها مقر

السيف يرى الصرار هذا تركها على يصر
الترك مطلق عنده كان إن بعينيه, وأما والموت

اا يصلي أي اا ويترك أحيابن ل أبنه فالصحيح أحيابن
الكبائر أصحاب من معدود هو وإبنما بذلك يكفر
نف شفا وعلى عظيم تخطر على وهو نر جر ها

اا تخطير ة وهاوية بالتوبة بنفسه يتدارك لم إن جد
. النصوح

المعروفة علماته بأحد البلوغ أن والصواب
صغير على تكليف فل التكليف شروط من شرط

اا ولو . مميز
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ما قضاء عليه يجب عليه المغمى أن والصواب
اا الغماء مد ة تطل مالم فاته . عرف

سقط برأسه اليماء عن عجز من أن والصواب
مع واجب ول عاجز لبنه الصل ة وجوب عنه

دلت شيء وآتخر توقيفية الصل ة صفة العجز, لن
الشار ة وأما بالرأس اليماء هو الدلة عليه

فل بالقلب الصل ة أفعال استحضار أو بالعين
العبادات في والصل الصفات هذه على دليل

. والتوقيف الحظر

)) فصـل(( 
وجوه على الوارد ة العبادات أن والصواب

نت في وجوهها جميع على تفعل متنوعة أوقا
بلل أذان والقامة, فعندبنا الذان مختلفة, ومنها

وكلهما وإقامته محذور ة أبي أذان وإقامته, وعندبنا
. تار ة وبهذا تار ة بهذا سنتان, فيؤذن

. كفاية فرض أبنهما والصواب
.  المامة من أفضل الذان أن والراجح
فلو الصل ة صحة في بشرط ليسا أبنهما والراجح

. بأس فل بدوبنهما صلى
للعمومات المسافرين على حتى وجوبهما والحق

كحضرت فإذا(( الحويرث بن مالك ولحديث
ال أمر  )) ولبنه أكحدكم لكم فليؤذن الصلة بل
قصة في قتاد ة أبي حديث في للفجر بالذان
. ذلك الفجر, وغير صل ة عن بنومهم

يؤذن فإبنه فوائت اجتمعت إذا أبنه والصحيح
. صل ة لكل ويقيم للولى

ن م أي ول إقامة ول أذان ل أبنه والصواب إعل
فيسن الكسوف صل ة العيدين, وأما لصل ة آتخر
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فيها إقامة ) ول جامعة ( الصل ة بقول لها العلن
.

أذان ل والجناز ة الستسقاء صل ة أن والراجح
. إقامة ول فيها

النساء مجتمع في للنساء جوازهما والصواب
. الرجال ليسمعهن بحيث

)  العمل تخير على ( حي زياد ة أن والصواب
. لها أصل ل بدعة

مؤكد ة، سنة المؤذن وراء الترديد أن والراجح
رواه بما الوجوب عن مصروفة به المر وأحاديث

ال سمع النبي أن صحيحه في مسلم يؤذن رج
)) الفطرة  على(( النبي فقال أكبر الله فقال

الصل ة عليه فقال إلالله لإله أن قال:- أشهد ثم
)) . النار من خرجت((  والسل م

والحديث المقيم، وراء لترديد أبنه والصواب
الحجة، بمثله تقو م ل ضعيف ذلك في الوارد
لتحمل لكنها إعل م لبنها اللغة باعتبار أذان وهي

به. الخاصة الذان أحكا م
المر والحديث طهار ة بل ولو صحتهما والصحيح

وهو هرير ة أبي حديث من الترمذي رواه بذلك
وأفضل أولى بالطهار ة أبنهما إل ضعيف حديث
إل ربه العبد يذكر ل أن ويستحب ذكر لبنهما
كرهت إني((  حديث ذلك وعلى طهار ة على
)) . طهارة على إل الله أذكر أن

العا م للعل م لبنه الترسل الذان في والفضل
. الخاص للعل م لبنها الحدر القامة في والفضل

في إل المؤذن يقول كما يقول أبنه والصواب
. فيحوقل الحيعلة

من تخير ( الصل ة قال إذا المؤذن أن والصواب
(( قوله لعمو م يقول كما تقول ) فإبنك النو م
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(( قول )) وأما المؤذن يقول ما مثل فقولوا
نه من يثبت لم )) فإبنه وبررت لصدقت تقو م وج

.  الحجة به
آتخر ويقيم رجل يؤذن أن يجوز أبنه والصحيح

)) حديث يقيم فهو أذن ومن((  وحديث
. ضعيف

.لعد م بدعة الفجر غير في التثويب أن والصحيح
اا الذان مشروعات أن والصل النقل إيجاب

اا .  توقيفية واتستحباب
بعد المسجد من الخروج ليجوز أبنه والصحيح

المسوغة العذار من منه بد ل لما إل الذان
القاسم أبى عصى فقد عذر بل تخرج ومن لذلك

 الحديث في كما .
الحيعلة في اللتفات أن أعلم والله والقرب

اا يلتفت أي لفظة بكل يكون ويقول:- حي يمين
ال يلتفت الصل ة, ثم على على ويقول:- حي شما

اا يلتفت الصل ة, ثم الفلح, على ويقول:- حي يمين
ال يلتفت ثم الفلح, حتى على ويقول:- حي شما

العظيم, النداء هذا من حظها بناحية كل تأتخذ
بالصل ة النداء الجهتين في من كل وليسمع

والله يسير ة والمسألة الفلح بذكر فيها والترغيب
. إليه وأتوب الله وأستغفر أعلم

)) فصـل(( 
. العصر هي الوسطى الصل ة أن والصواب
إلى ينتهي المختار العصر وقت أن والصواب

إلى الضرور ة وقت يبقى ثم الشمس اصفرار
. الشمس فروب

أول في الصل ة أن فيه شك ل الذي والصحيح
كتأتخير الدليل تخصه فيما إل الفضل هو وقتها
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في الظهر وتأتخير مأمو م على يشق مالم العشاء
أو تخالصة مصلحة التأتخير في كان الحر, أو شد ة

. راجحة
تدرك ل والجماعة والصل ة الوقت أن والصواب

. ركعة بإدراك إل
اا الصل ة فوت من أن والراجح ل فإبنه عمد

نت مؤقتة العباد ة لن تداركها يمكنه فإبنها بوق
الوارد ة والدلة عذر من إل وقتها بفوات تفوت

القياس, أفسد من المعذور حق في هي إبنما
وقتها غير في الصل ة الصحة. وإيقاع عن وأبعده
من((  الحديث وفي النبي أمر عليه ليس شيء
ال عمل )). رلد فهو أمرنا عليه ليس عم

الفور على لعذر الفوائت قضاء أن والصحيح
المطلق المر أن الصول في تقرر قد لبنه
. الفورية يفيد القرينة عن

. الصل ة شرائط آكد الوقت أن والمتقرر
حسب على الوقت في يصلي أبنه والصواب

تخروج بعد الشرط سيجد أبنه علم وإن حاله
. الوقت

سقط والجمعة العيد اجتمع إذا أبنه والصحيح
الما م يقيمها لكن العيد حضر عن الجمعة وجوب

.
اا الوقت بأول تجب الصل ة أن والصحيح وجوب

اا, وتجب اا موسع اا وجوب من يبق لم إذا مضيق
. فعلها بمقدار إل وقتها

إذا المرأ ة أن تعالى الله شاء إن والراجح
قضاء عليها يجب فل الوقت دتخول بعد حاضت

لبنها حاضت ثم الوقت تضايق إذا إل الصل ة هذه
الصل ة وقت في طهرت بالتأتخير, وإذا مفرطة
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ركعة مقدار منه أدركت إن أداؤها عليها فيجب
. أعلم الوقت, والله أدركت ركعة بإدراك لبنها

لكن الصل ة في واجب العاتق ستر أن والصحيح
هو وإبنما العور ة من ليس لبنه به الصل ة تبطل ل

. الصل ة زينة تكميل باب من
ل النظر باب في عور ة المرأ ة وجه أن والحق
. الجابنب الرجال حضور مع إل الصل ة

القدر ة مع رأسها كاشفة صلت من أن والراجح
يقبل ل((  لحديث باطلة فصلتها تخميره على
)) . بخمار إل كحائض لصلة الله

على الزائد ة وهي المستحبة الزينة أن والصحيح
. والعراف البلدان باتختلف تختلف العور ة ستر

ال بالنجاسة صلى من أن والحق اا أو جاه بناسي
ل أنهالقواعد:-  في المتقرر لن صحيحة فصلته

كر إل عنه المنهي فعل يؤثر كم بذك وعل
. وإرالدة
اعتماد ينبغي ل الذي و بالقبول الحقيق والحق

عن النهي علة أن وصراحته لوضوحه غيره
. الشرك ذريعة سد هي إبنما المقبر ة في الصل ة

صل ة إل المقابر في الصل ة بطلن والصحيح
. المقبر ة تخارج عليها الصل ة فاتته لمن الجناز ة

فيه الذي المسجد في الصل ة بطلن والصحيح
اء قبر أو مؤتخر ة أو قبلته في القبر كان سوا

داتخل القبر دا م يساره, فما أو المسجد يمين
هذا في تصح ل الصل ة فإن المسجد حدود

. المسجد
البقاع كل في الصل ة جواز ذلك في والضابط

. الشارع استثناه ما إل
. الفريضة ل الكعبة في النفل صحة والصحيح
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لثبوت البل معاطن في الصل ة بطلن والصحيح
. الفساد يقتضي والنهي النهي

إذا صحيحة المجزر ة في الصل ة أن والصحيح
في عمر ابن طاهر ة, وحديث أرضيتها كابنت
. ضعيف ذلك عن النهي

الخلء بيت سطح على الصل ة أن والصواب
. صحيحة

في الصل ة أن تعالى الله شاء إن والراجح
مكروهة تصاوير فيه مكان كل وفي الكنيسة

. شديد ة كراهة
جهة إصابة الفاق البعيد قبلة أن والصواب

والمغرب المشرق بين ما((  لحديث الكعبة
)) .  قبلة

في الجهات عليه أشكلت من قبلة أن والصواب
إليها يؤديه التي الجهة هي البرية أو البحر

في النظر في الجتهاد عليه أن اجتهاده, أي
أن ظنه على غلب فإذا وقرائنها القبلة علمات

عليه إعاد ة ول إليها فليصل القبلة هي الجهة هذه
غلبة هي, لن ليست أبنها الصل ة بعد له تبين لو

ربيعة بن عامر ولحديث التعبد في كافية الظن
. المعروفة
. البلد في اجتهاد ل أبنه والصحيح
للفرض والجتهاد التحري تكرار عد م والصواب

. الحال بقاء مع التخر
اا النفل صحة والصحيح على القدر ة مع جالس

. القائم أجر بنصف له ولكن القيا م
في التطوع في للقبلة الستفتاح أن والصحيح

. بواجب وليس سنة السفر
وأن العلم تتبع النية أن بالقبول الحقيق والحق
. بدعة بها التلفظ
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( الله لفظ بغير الصل ة تفتح ل أبنه والصحيح
تت لم فإبنه بغيره افتتحها ) فمن أكبر بالواجب يأ
اا عليه . هذه صلته له تحسب ول شرع

وبنوى آتخر معه دتخل إذا المنفرد أن والصواب
. ذلك منه يصح فإبنه المامة

اا صلى إذا الما م أن والصحيح اا محدث حدثه بناسي
. صحيحة تخلفه من فصل ة

صحت بنفسه في صلته صحت من أن والصحيح
. بغيره

اا صلى إذا الما م أن والصحيح من للعذر جالس
اا تخلفه يصلون فإبنهم الصل ة أول أجمعين, قعود
اا الصل ة افتتح وإذا تخلفه صلوا فجلس فاعتل قائم

اا, هذا . الدلة به تتآلف الذي هو قيام
. عين فرض الجماعة أن والصحيح
. واجبة المسجد في الصل ة أن والصحيح
إذا الصف تخلف لمنفرد صل ة ل أبنه والصحيح

اا كان كك لم فإن المصافة على قادر اا ي عليها قادر
.  بالعجز تسقط الواجبات لن وجوبها سقط

يؤثر ل والمأمو م الما م بنية اتختلف أن والصحيح
تخلف المسافر صل ة فتصح التما م صحة في

. والعكس المقيم
. يقضي الذي تخلف المؤدي صل ة وتصح
.  والعكس بالمتنفل المفترض صل ة وتصح

النساء حق في سنة الجماعة أن والقرب
. بواجبة وليست

إل صل ة فل الصل ة أقيمت إذا أبنه والصحيح
. المكتوبة

. اثنان الجماعة أقل أن والصحيح
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جماعة أدرك ثم الفرض صلى من أن والصحيح
ولو بنافلة له وتكون معهم فليصل تصل لم أتخرى
. وسيأتي بنهي وقت

لعذر فاتت إن المؤقتة النوافل أن والصواب
فل. عذر بغير قضاؤها, وأما يسن فإبنه

حقه في فإبنه المسبوق أدركه ما أن والصواب
. صلته أول

كان حالة أي على إمامه مع يدتخل أبنه والصحيح
يدرك لم إن بالركعة يعتد ل ولكن الما م عليها
. الركوع منها

لكن صحيحة الفاسق تخلف الصل ة أن والصحيح
. أكمل الصل ة كابنت كلما أتقى الما م كان كلما

إل صحيحة المبتدع تخلف الصل ة أن والصحيح
الما م كان كلما لكن فل ببدعته يكفر كان إذا

. أكمل الصل ة كابنت كلما للسنة اتبع
اا ترك إذا الما م أن والصحيح اا واجب منه اجتهاد

اا يراه والمأمو م بواجب ليس أبنه فصلته واجب
بالجتهاد, وكل ينقض ل الجتهاد لن صحيحة تخلفه
. عنده يترجح بما الجتهاد مسائل في يعمل

للبالغين المميز الصبي إمامة أن والصحيح
. سلمة أبي بن عمر لحديث صحيحة

صحيحة والجندي الزبنا ولد إمامة أن والصحيح
نه على وواجبها وركنها بشرطها جاء إذا صحيح وج

.
ركعة كل في الفاتحة قراء ة وجوب والصواب

اء والسرية الجهرية في والمأمو م الما م على سوا
. بسواء

فإبنه الركوع من رفع إذا المأمو م أن والصواب
في كما ذلك في الوارد جميع قول له يسن

قوله على يقتصر المعروف, ول سعيد أبي حديث
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الزياد ة من منعوا من )) فإن الحمد لك ربنا(( 
أساس ل الذي الظن إل معهم ليس ذلك على

. لهم وغفر الجميع عن الله الصحة, عفا من له
في ترفعان ل الصل ة في اليدين أن والصواب

وتكبير ة الحرا م تكبير ة الربعة, عند المواضع غير
. الول التشهد من منه, والقيا م والرفع الركوع

إلى أو أذبنيه فروع إلى الرفع جواز والصواب
نه على الوارد ة العبادات لن منكبيه حذو وجو

نت في وجوهها جميع على تفعل متنوعة أوقا
. مختلفة

الركبتين على الرجلين تقديم سنية والصواب
. للسجود الهوي في

اا, ولكنها الستراحة جلسة سنية والصواب مطلق
اا تفعل بل المؤكد ة السنة من ليست وتترك أحيابن

اا, وقد ليس ما أنالقواعد:-  في تقرر أحيابن
كة اا تركه يسن فإنه راتبة بسن . أكحيان

على اليمنى اليد وضع هي السنة أن والصواب
القيا م. حال في الصدر على اليسرى

من ثبت ما بكل الستفتاح جواز والصواب
نت في الدعية المتقرر ة:- مختلفة, للقاعد ة صلوا

على تفعل متنوعة وجوه على الوارد ة العبادات
. مختلفة أوقات في وجوهها جميع

من آية البسملة أن تعالى الله شاء إن والراجح
وليست السور بين للفصل بنزلت القرآن جمل

سور ة من إل سور ة كل من ول الفاتحة من آية
الله بسم وإنه  تعالى قوله في بالتفاق النمل

.  الركحيم الركحمن
سنة الصل ة في الستر ة اتخاذ أن والراجح

الواجبات. من تكون أن وتقرب مؤكد ة
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المأمور الصل ة قراء في التخفيف أن والصحيح
المأمومين شهوات ل الوارد ة للسنة فرده به

. الكسالى ورغبات
والمنفرد للما م المشروعة السكتات أن والراجح
القراء ة وقبل التكبير بعد فقط:- سكتة سكتتان

من الفراغ بعد الستفتاح, وسكتة لدعاء وذلك
بنفسه إليه يتراد ما بقدر الركوع وقبل القراء ة

ال له أعلم فل الفاتحة بعد سكوته وأما والله أص
. أعلم

. واجبة الصفوف تسوية أن والصحيح
المصلي يسمع أن يشترط ل أبنه والصحيح

اللسان تحريك يكفي الواجبة, بل القراء ة بنفسه
. يسمعها لم وإن بالحروف والشفتين
بها السرار الصل ة في البسملة في والصحيح

اا بها جهر وإن أحسن فقط لتأليف أو لتعليم أحيابن
.

إذا التشهد في الوارد ة اللفاظ أن والصواب
في سنة وجوهها جميع على فقولها سندها صح

نت . متعدد ة صلوا
. واجبة الفرض في التسليمتين أن والصواب
لها صل ة في ليس إبنما التورك أن والصواب

. تشهدان
وجوهه جميع - على التورك - أي فعله والراجح

نت في . متعدد ة صلوا
للنبي سندها صح إذا القراء ة أن والصواب

. بها الصل ة صحت
النص على توقيفية الصل ة مبطلت أن والحق
اا منها ادعى فمن الصريح الصحيح فعليه شيئ
على البقاء هو والصل عدمها الصل لن البرهان
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الناقل من يطلب الناقل, والدليل يرد حتى الصل
. عليه الثابت من ل الصل عن

اء فالصواب الجاهل كل م أن ذلك على بنا
ورد بل الدليل لعد م الصل ة يبطل ل والناسي

الحكم بن معاوية حديث بخلفه- أعني الدليل
السلمي- .
ل الصل ة في المفهمة الشار ة أن والصواب

اا تبطل . للمذهب تخلف
والمرأ ة الحمار بمرور الصل ة بطلن والصواب

بمروره علم إذا الشيطان وبمرور السود والكلب
. دفعه على وقدر

لبنه لفظ بل بالشار ة السل م رد جواز والصحيح
. البدل إلى يصار الصل تعذر إذا

وبنحوها والبنتحاب والتأوه النحنحة أن والصحيح
. بكل م هي وليست الدليل لعد م الصل ة تبطل ل

كثرت إذا بالحركات الصل ة بطلن والصحيح
اا . وأعلم أعلى ربنا والله وتوالت عرف

)) فصـل(( 
كل على عين فرض العيدين صل ة أن والراجح

نف . مكل
بل العشاء قبل تفعل ل التراويح أن والصواب

اا والفضل وبنكر ة بدعة قبله فعلها سنة تقديم أيض
. عليها البعدية العشاء

ما يصلي بل عددها في توقيف ل أبنه والراجح
ال بالقراء ة ذلك ويختلف شاء اا, فمن طو وقصر

ركعة عشر ة إحدى على فالقتصار القراء ة أطال
في فيزيد القراء ة قصر ومن الفضل هو

. الركعات
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الوتر في الوارد ة الصفات جميع أن والصواب
نت في وجوهها جميع على فعلها فليس سنة أوقا

اا قرربناها والتي المعروفة للقاعد ة مختلفة سابق
نت في . عديد ة مناسبا

السنة من ليس الفجر في القنوت أن والصواب
أما((  قوله )) وأما محد ث بني أي((  لحديث

فارق كحتى يقنت يزل فلم الفجر في
اا يكون أن معه يمتنع ضعف )) ففيه الدنيا مستند
قال:- العلماء بعض أن شرعي, مع حكم لثبات
القيا م طول القيا م, فإن طول هنا بالقنوت المراد
اا يسمى آناء قانت هو أمن  تعالى كقوله قنوت
اا الليل اا تساجد ويرجو الخرة يحذر وقائم
.  ربه ركحمة

السنن من ليس الوتر في القنوت أن والصواب
تفعل بل عليها المداومة تستحب التي الراتبة
اا اا, فإن وتترك أحيابن فقد الوتر في قنت أحيابن

. أحسن فقد يقنت لم وإن أحسن
بالمسلمين بنزلت إذا القنوت جواز والصواب

. بنازلة
الما م إذن جوازه شروط من ليس أبنه والصحيح

العامة الشرعية الحاجات هذه مثل بنائبه, فإن أو
اا أصدر إذا السلطان, إل لرغبات لتخضع منع

اا اا فيطاع معينة بنازلة في تخاص للكلمة جمع
اا . للصف وتوحيد

أن أراد ثم الليل أول أوتر من أن والصواب
الوتر شفع السنة من فليس آتخره من يصلي

يصلي وإبنما أقرب البدعة إلى فإبنه بركعة السابق
اا ماشاء وتران ل((  لبنه الوتر يعيد ول شفع

. الحديث في ورد )) كما ليلة في

35



للمذهب    المحتار هداية
المختار

قبلها والربع سنة لها ليس العصر أن والراجح
عليها. يداو م فل المطلق التطوع من

ن ة ليسا والشكر التلو ة سجود أن والراجح بصل
فعلهما لكن الصل ة شروط لهما يشترط فل

. أفضل الصل ة بشروط
. بواجب وليس سنة التلو ة سجود أن والصواب
ورد له كان من أن الضحى صل ة في والراجح

اا الليل من يكن لم وإن بها فيغب عليه محافظ
. المشروع هو عليها فالمحافظة كذلك

النهي أوقات في سبب ماله فعل جواز والراجح
الطواف, وركعتي المعاد ة والصل ة المسجد كتحية
يفوت أمر في الستخار ة الوضوء, وصل ة وسنة

. الجواز وقت إلى تأتخيره يمكن ول
فريضتها مع تقضى الفائتة النافلة أن والصواب

القول وهو فتسقط الفوائت كثرت إذا إل الفائتة
الدلة بين والجمع وتجتمع الدلة به تتآلف الذي

. أمكن ما واجب
من له كتب سافر أو مرض إذا العبد أن والحق
اا يعمل كان ما العمل اا, وفضل صحيح الله مقيم
. العالمين رب لله فالحمد ذلك من أوسع

سنة المسجد تحية أن أعلم والله والقرب
. مؤكد ة

شعبان من النصف لصل ة الجتماع أن والصواب
أول وهي الرغائب صل ة وكذلك بدعة وإحيائها

ذلك كل اللفية الصل ة وكذلك رجب من جمعة
المنكرات, وقد والضللت المحدثات البدع من

الدين في إكحدا ث كل أن القواعد في تقرر
تستلزم ل اللصل شرعية أن , وتقرررلد فهو

. الولصف شرعية
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هو إبنما المسافر عن يسقط الذي أن والحق
الفجر ركعتي إل والبعدي القبلي الراتب التطوع

وبنحوه الليل كقيا م المطلق التطوع والوتر, وأما
التطوع من يكثر النبي كان فقد يسقط ل فإبنه
هابني أ م بيت في السفر, وصلى في راحلته على
اا ركعات ثمان الفتح يو م في ذلك وكان تطوع

. الضحى
أن العبادات في المتقرر الصل أن واعلم
الهوى على ل والتباع الشرع على مبناها

. والبتداع
السل م قبل جوازه الستخار ة دعاء في والصحيح
. بعده والفضل

تجهل التي المور في سنة أبنها والصحيح
يكون والتي فيها الحق وجه يعرف ول عاقبتها

اا فيها العبد والحجا م, والقاعد ة القدا م بين متردد
أوتسع التطوعات جنستقول:- ( النقل باب في
ويتسامح يجوز ) أي المفروضات جنس من

شرحناها المفروض, وقد يسوغ مال فالتطوع
. النبهاء إتحاف في وفروعها بأدلتها

ما((  بلل لحديث الوضوء سنة ثبوت والراجح
اا توضأت كل من وضوء لصليت إل نهار أو لي

له وصحح بل النبي )) فأمره ... الحديثبعده
قال قال عامر بن عقبة الفعل, لحديث هذا

فيحسن يتوضأ مسلم من ما((  الله رسول
ال ركعتين فيصلي يقوم ثم الوضوء مقب
))"الجنة له وجبت إل ووجهه بقلبه عليهما

اا الصحيحين في عثمان " ولحديثمسلم رواه مرفوع
لصلى ثم هذا وضوئي نحو توضأ من(( 

ما له غفر نفسه فيهما يحد ث ل ركعتين
كما السباب ذوات من )) وهي ذنبه من تقدم
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بقصد النهي وقت في توضأ من لكن قدمنا
الوسائل لن ذلك من يمنع فإبنه الصل ة استحلل

الشيء استعجل من ولن المقاصد أحكا م لها
. أعلم بحرمابنه, والله يعاقب فإبنه أوابنه قبل

)) فصـل(( 
اا ترك من أن والصحيح بفوات يفوت فإبنه واجب

اا وسجوده محله السل م. قبل سهو
اا ترك من أن والصحيح وبما به يأتي فإبنه ركن

اا وسجوده بعده . السل م بعد سهو
وسجود السل م قبل النقص سجود أن والصحيح

. بعده الزياد ة
قبل القل على البناء سجود أن والصحيح

بعد الظن غلبة على البناء السل م, وسجود
. السل م

سهاه فيما مأمو م على لسجود أبنه والصواب
من وعلى فعليه الما م سهى فإن إمامه تخلف
. تخلفه

يبطل فيما واجب السهو سجود أن والصواب
بنافلة لترك السهو سجود الصل ة, وأما عمد ة

. فعلها عادته من كان إذا فمشروع
مالم يسجد فإبنه السجود ترك من أن والصواب

اا الفصل يطل . عرف
الركن تكرار بتعمد تبطل الصل ة أن والصواب

. القولي الركن ل الفعلي
اا فيه تشهد ل أبنه والصحيح اء أي مطلق أكان سوا

. بعده أو السل م قبل
إمامه سهو يدرك لم إذا المسبوق أن والقرب

السل م قبل السجود كان إذا إل عليه سجود فل
اا فيسجد . للمتابعة تحقيق
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من الفراغ بعد الشك يعتبر ل أبنه والصحيح
. الشك كثير ومن الفعل

عن أجنبي فعل بزياد ة سجود ل أبنه والصحيح
. الصل ة

سرية في جهر إذا واجب سجود ل أبنه والصحيح
. بأس فل له سجد إن لكن جهرية في أسر أو

)) فصـل(( 
العرف السفر تحديد في المرجع أن الصحيح

اا الناس عده فما تترتب الذي السفر فهو سفر
العا م, أو بالعرف فل, والعبر ة الحكا م, ومال عليه

الدليل لعد م معينة بمسافة يحدد الغلب, ول
الكحكامتقول:-  القاعد ة ولن الصريح الصحيح

في ول الشرع في يرلد لم إذا الشرعية
. بالعرف يحد فإنه تحديده اللغة

اء السفر حكم أن والراجح اء ابتدا إل يبدأ ل وابنتها
بساتين, فإذا من يتبعها وما القرية عامر بمفارقة

ابنهاء فيه دتخل وإذا السفر حكم ابتدأ ذلك فارق
. السفر حكم

اا يقصر فإبنه سافر من أن والراجح ينتهي ول أبد
ينوي بأن أو بلده إلى برجوعه إل سفره حكم

ذلك يحد إليه, فل المسافر البلد في القامة
. ذلك في الحديث صراحة لعد م أيا م بأربعة

إذا الجماعة عليه تجب المسافر أن والراجح
. ذلك أمكنه

الجمع مؤكد ة, وأن سنة القصر أن والراجح
. أولى له الحاجة عد م مع فتركه عارضة فرتخصة

أو تقديم جمع من به الرفق فعل والراجح
. الفضل فهو به أرفق كان تأتخير, فما
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سافر ثم الوقت عليه دتخل من أن والراجح
الوقت عليه دتخل وإن مسافر صل ة يصلي فإبنه
فالعبر ة مقيم صل ة فيصلي أقا م ثم مسافر وهو

. الفعل وقت بحالته
ل القصر أن تعالى الله عند والعلم والقرب

. بنية إلى يفتقر
لم إذا المسافر أن تعالى الله شاء إن والقرب

فإبنه فأقل ركعتين إل المقيم صل ة من يدرك
. مسافر صل ة يصلي

والظهرين العشاءين بين الجمع جواز والصحيح
الضيق من شيء معه يحصل الذي للمطر

. والحرج
الصلتين بين الموال ة يشترط ل أبنه والقرب

. أولى بالموال ة أبنهما إل المجموعتين
ربنا بنية, والله للجمع يشترط ل أبنه والصحيح

. وأعلم أعلى

)) فصـل(( 
الستيطان أن تعالى الله شاء إن والصواب

اء لصحتها ل الجمعة لوجوب شرط فلو عليه وبنا
محل البادية أهل صلها رر ولكنها منهم تصح فإبنها ال

. الدائم بالستيطان إل عليهم تجب ل
إن لكن مسافر على تجب ل أبنها والصواب

اا فيها يكون أن ويصح أجزأته حضرها على إمام
. المختار القول

الزوال بعد تلزمه من سفر يجوز أبنه والصواب
. المابنع لعد م

باثنين تنعقد أبنها تعالى الله شاء إن والراجح
اا يصليان ثم يستمع والثابني يخطب واحد جميع
وأقل الجماعة على تجب الجمعة صل ة لن
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ل ذلك غير معين عدد اثنان, واشتراط الجماعة
ذلك في الدلة واستقراء عليه, وبالنظر دليل

غير صحيح إما القوال سائر أدلة أن وجدت
إل منها يسلم ول صحيح غير صريح وإما صريح
. المستعان والله قرربناه الذي القول

والمر النبي على والصل ة الحمد أن والصحيح
مسنوبنات جملة من آية وقراء ة تعالى الله بتقوى

قال صحتها, ومن شروط من ليس الخطبة, لكن
أتى فقد الخطبة لصحة شرط الشياء هذه بأن
أن يصلح بما يأتي أن وأتحداه عليه دليل ل بما

اا يكون اا مستند الشرطية, فإن لهذه صحيح
في تقرر وقد للنبي فعل أبنه هنالك ما قصارى
ال الوجوب مرتبة إلى ترتقي ل الصول عن فض

اا كوبنها . شرط
ركعة الجمعة من أدرك من أن والصواب

في كما صلته تمت وقد أتخرى لها فليضف
. عمر ابن حديث

سنة لها الغتسال أن أعلم والله والراجح
اا يكون أن مؤكد ة, ويقرب ريح به من على واجب

. المصلين تؤذي
الصل ة قبل الغتسال فاته من أن والراجح

فات سنة لبنه بعدها الغتسال السنة من فليس
الروائح وقد النتن بإزالة معلل محلها, ولبنه

بعضهم يؤذي ل حتى الجتماع أجل من الكريهة
اا يدور الحكم أن الصول في تقرر وقد بعض

اا علته مع اا وجولد . وعدم
في صلها إن ركعتان أبنها سنتها في والراجح

. المسجد في صلها إن وأربع بيته
من أبنها الجابة ساعة في القوال وأرجح
أو الصل ة ابنتهاء إلى المنبر على الما م جلوس
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أقربها كأبنه العصر, والثابني بعد ساعة آتخر في
هذين على يحرص أن لنفسه بنصح من وعلى

. المستعان والله الوقتين
سور ة الما م يقرأ أن فجرها في والراجح
عليهما, وليس كاملتين, ويداو م والبنسان السجد ة

بل العوا م بعض يظنه كما السجد ة أجل من ذلك
الخلق مبدأ على الكل م من عليه اشتملتا لما

تعالى الله أعده وما التخر ة في ومآله ومنتهاه
يو م تفاصيل من ذلك وغير والعائدين للطائعين

يو م إل تقو م ل الساعة أن ذلك ومناسبة القيامة
الصول بهذه الناس تذكير فناسب الجمعة
بالعمل لها ليستعدوا أعينهم بنصب لتكزن العظا م

. المستعان الصالح, والله
اا تركهما وإن ليستا أبنهما الناس ليعلم قليلة أحيابن
اا الوجوب عد م علمهم وإن أحسن فقد حتم

. إحسان أيما أحسن فقد بالقول
هو وإبنما قبلها سنة ل الجمعة أن والقرب

. المطلق التطوع
الغروب قبل الكهف سور ة قرأ لو أبنه والراجح

. السنة أدرك فقد
. الخطبة حال الكل م حرمة والصواب
فليصل يخطب والما م دتخل من أن والصواب

. الصحيح في سليل لحديث فيهما وليتجوز التحية
من غير الصل ة يتولى أن يجوز أبنه والصواب

. الخطبة تولى
احتاج عذر له طرأ إن الخطيب أن والصواب

. يستخلف ول ذلك فله للجلوس معه
له جمعة فل لغا ومن((   قوله أن والصواب

وقد الصحة أصل ل الجر هو هنا المنفي )) أن
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القواعد, والله تحرير في المسألة هذه شرحنا
. وأعلى أعلم ربنا

)) فصـل(( 
عين فرض العيدين صل ة أن قدمنا أبنا وأظن
. مكلف كل على

. تعبدية الطريق مخالفة علة أن والقرب
إقامة ول لها أذان ل العيد صل ة أن والصواب

. بنداء أي ول
. بعدها ول قبلها سنة ل أبنه والصحيح
إبنما والعارضة الراتبة الخطب سائر أن والصحيح

الراتب النبي هدي هو هذا لله بالحمد تفتتح
اا يختل ل الذي أعلى ربنا تعلم, والله فيما أبد

. وأعلم
اء  يكون وإبنما ابتدائها التكبير يكون فل عليه وبنا

الكل م- . ثنايا بين أثنائها- أي في
بعد إل بالعيد يعلموا لم إن أبنهم والصحيح

. الغد من يصلون فإبنهم الزوال
اثنان وهو جماعة يسمى بما تصح أبنها والصواب

تقرر ذلك, وقد غير ول أربعون لها يشترط فل
الشتراط في اللصل أنالقواعد:-  في

. وأعلم أعلى ربنا , واللهالتوقيف الشرعي

)) فصـل(( 
على الدعاء في ترفع ل اليدي أن والصواب

. تخاصة الستسقاء في إل المنبر
صل ة وقت في الستسقاء صل ة فعل والفضل

. العيد
الصل ة, هذا على الخطبة تقديم سنية والقرب

أحاديث ثبتت الصحيح, وإن في المعروف هو
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فيجوز بها قلنا الخطبة على الصل ة تقديم
الما م اجتهاد إلى التختيار مرد ويكون المران

. الصلح ومراعا ة
. إقامة ول أذان فل فيها بنداء ل أبنه والصحيح
بتغير تفاؤل أبنه الرداء تحويل علة أن والقرب

إلى الشد ة ومن الغيث إلى القحط من الحال
. العطاء إلى المنع الرتخاء, ومن

حول وتكون البهائم إتخراج جواز والقرب
بل القطر إلى المفتقرين جملة من لبنها المصلى

وأعلم أعلى آد م, والله بني من حاجة أعظم هي
.

)) الجنـائز كتاب(( 
وكذا كفاية فرض المريض عياد ة أن والصواب

. ودفنه عليه والصل ة وتكفينه الميت تغسيل
حياته في قبره البنسان حفر أن والصواب

لعد م السنة من ليس له وليستعد برؤيته ليتذكر
ند عن ول النبي عن ثبوته فيما أصحابه من أح
يموت أين يدري ل والعبد أعلم والله بنعلم

فإنها القبور فزوروا((  حديث ذلك في ويكفي
)) . الخرة تذكركم

الصرار مع الذبنب من تصح التوبة أن والصواب
. آتخر على

اا إل يجوز ل الموت تمني أن والصواب معلق
اا أبنس حديث في كما بالوارد يتمنين ل(( مرفوع
بد ل كان فإن به نزل لضر الموت أكحدكم
اا الحياة ماكانت أكحيني اللهم فليقل متمني

اا اا الوفاة كانت إذا وتوفني خير )) . لي خير
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في فتنة لخوف كان إذا تمنيه جواز والصواب
اة بعبالدك أرلدت وإذا((  لحديث الدين فتن

ذلك )) وعلى مفتون غير إليك فاقبضني
 عنها الله رضي مريم عن تعالى قوله يحمل

اا وكنت هذا قبل مت ياليتني .  منسيا نسي
(( لحديث محر م التداويبأي حرمة والصواب

في )) والنكر ة بمحرم تتداووا ول تداووا
حرا م, كل ذلك في تعم, فيدتخل النهي سياق

أمتي يجعل لم تعالى الله إن((  وحديث
)) . عليها كحرم فيما

المحتضر على يس سور ة قراء ة أن والصواب
حديث ثبوت لعد م السنة من ليس موته بعد أو

غير من بالطلق القرآن قرأ إن معقل, ولكن
الحالة هذه في معين شيء أفضليته اعتقاد

في جائز ة القرآن قراء ة لن بأس فل بخصوصها
. بدليل إل وقت كل

إسلمه رجي إذا الكافر عياد ة جواز والصواب
معروف اليهودي, وهو للغل م النبي زيار ة لحديث

.
ببدعته يكفر ل الذي المبتدع عياد ة أن والصحيح

اة . المصلحة على مبين
للتخر, ول الزوجين أحد تغسيل جواز والراجح

. ذلك من مابنع
اا المقتول أن والراجح . عليه ويصلى يغسل ظلم
بين مات الذي المعركة شهيد أن والراجح
عنه تنزع وإبنما عليه يصلى ول يغسل ل الصفين
ودمائه, بنسأل كلومه في ويدفن والسلح الجلود

الما م أراد إذا العظيم, لكن فضله من تعالى الله
ذلك لثبوت بأس فل الشهداء بعض على الصل ة

. النبي عن
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غسل أشهر أربعة بلغ إذا السقط أن والصواب
. عليه وصلي

تعذر إذا الميت أن تعالى الله شاء إن والراجح
إلى يصار الصل تعذر إذا لبنه ييمم فإبنه تغسيله

.  البدل
نج إحرامه حال مات من وأما فإبنه عمر ة أو بح

اا يمس ول إحرامه ثوبي في ويكفن يغسل طيب
نق فإبنه ووجهه رأسه يخمر ول إحرامه على با

اا القيامة يو م ويبعث . ملبي
بأبنهم النص وصفهم من جميع أن والصواب

وصاحب والغريق والحريق كالمبطون شهداء
كلهم وبنحوهم الولد ة حال تموت والمرأ ة الهد م

شهيد إل عليهم ويصلى ويكفنون يغسلون
. فقط المعركة

الجناز ة صل ة في الفاتحة قراء ة أن والصواب
بفاتحة يقرأ لم لمن لصلة ل((  لحديث ركن

(( وقوله بنفي )) هذا ل((  )) فقوله الكتاب
النكرة أن الصول في تقرر )) بنكر ة, وقد لصلة
تعم والشرط والنهي النفي تسياق في

داتخلة الجناز ة وصل ة صل ة كل ذلك في فيدتخل
فعليه ذلك غير ادعى ومن العمو م هذا في

يرد حتى الصل على البقاء هو الصل لن الدليل
. الناقل

ابن لفعل تكبيراتها كل في اليدين رفع والراجح
. البيهقي عند كما عمر

مسلم, عند كما بخمس التكبير جواز والراجح
نت نع وبس . غيره عند كما وسب

في السنة أن تعالى الله شاء إن والقرب
. أعلم والله يمينه عن فقط واحد ة تسليمها
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أبنها المسلم الغائب على الصل ة في والصواب
ند في مات قد كان إذا مشروعة عليه يصل لم بل

نم الدين بنصر في أثر له ممن كان فيه, أو أو بعل
نل على صلته لحديث ذلك وبنحو سلح أو عد

. النجاشي
صل ة إعاد ة سبب له تحقق من أن والصواب

. إعادتها فله الجناز ة
بزمن تحد ل القبر على الصل ة أن والصواب

النبي أن عقبة حديث من البخاري صحيح وفي
ثمان بعد الجناز ة صل ة أحد شهداء على صلى
بعد قبر على صلى وقد استشهادهم من سنين

يوقت ولم ثلث بعد ومر ة شهر بعد ومر ة ليلة
اا ذلك في . وقت

لصلته المحدود على الصل ة لزو م والصواب
. الغامدية على

يكفر ل الذي المبتدع على الصل ة لزو م والصواب
. العيني ل الكفائي اللزو م باللزو م ببدعته, وأعني

الخمر كشارب العصا ة على الصل ة لزو م والصواب
في والضابطوبنحوهم,  الربا وآكل للوالدين والعاق

لهل ينبغي أبنه إل مسلم كل على يصلي :- أبنهذلك
من رأوا إذا القو م وعلية والرياسة والصلح الدين

زجر باب من المعين هذا على الصل ة ترك المصلحة
عليه الصل ة فليتركوا هذا فعله اقتراف عن العامة

اا له وليدعوا لتحقيق جاءت الشريعة لن صل ة بل سر
ترك وقد وتقليلها المفاسد وتعطيل وتكميلها المصالح

بنفسه قاتل وعلى الغال على الصل ة النبي
اء يترك لم الذي المدين وعلى تحمله حتى وفا

والله المصلحة وعيد هو الصحابة, وهذا أحد عند
 .    أعلم
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في الموات على الصل ة جواز والصواب
. المسجد

(( لحديث بالجناز ة السراع وجوب والراجح
يقتضي والمر أمر )) فهو بالجنازة أتسرعوا
. صارف لصارف, ول إل الوجوب

والماشي تخلفها يكون الراكب أن والراجح
ورد, قد ذلك كل شمالها أو يمينها عن أو أمامها

نر وأبا النبي أن المنذر:- (( ثبت ابن قال بك
أحمد )) رواه الجناز ة أما م يمشون كابنوا وعمر
في البيهقي:- الثار وغيرهم, وقال السنة وأهل

في والمر ا.هـ وأكثر أصح أمامها المشي
اا والقرب أوسع الماشي أن الدلة بين جمع

بحديث صرف قد فيه المر لن سنة لها القيا م
وقد الستحباب ثبت الوجوب سقط وإذا علي
مالدام بالنسخ يقال ل أنه الصول في تقرر

اا الجمع على:- أن العلم أهل اتفق قد لبنه ممكن
. إهماله من أولى الكل م إعمال

. المكان مع اللحد سنية والصحيح
قبر في وأكثر اثنين دفن جواز والصحيح
إذا يدفنهم من وقلة الموتى ككثر ة للضرور ة

في البخاري عند جابر لحديث التلف عليهم تخيف
الثنين يدفن كان فقد أحد بشهداء صنيعه
اا أكثر ويسأل:- أيهم الواحد القبر في والثلثة أتخذ
. اللحد في فيقدمه للقرآن

نر ولو تخلفها الصوت رفع أن والصواب أو بذك
ل بأصله الشيء وشرعية له أصل ل بدعة قرآن

. بوصفه شرعيته تستلز م
دفنها قبل أو تشييعها حال الصدقة أن والصواب

وكل الدين في ومحدثة منكر ة بدعة المقبر ة في
. رد فهو الدين في إحداث

48



للمذهب    المحتار هداية
المختار

رأسه جهة من عليه التراب حثو سنية والراجح
اا . ثلث

وما له أصل ل الدفن بعد تلقينه أن والصواب
وقد الصحة من له أساس ل فإبنه ذلك في يروى
ل والتباع الشرع على مبناها العبادات أن تقرر
. والبتداع الهوى على

جائز بالماء الدفن بعد القبر رش أن والقرب
من هو وليس يدفنه من ذلك ويقدر للحاجة
. الدليل لعد م بها لله يتعبد التي السنة

الشبر فوق ورفعه القبر تجصيص أن والصواب
وسيلة وهو محر م كله عليه والكتابة عليه والبناء

الشرك إلى المفضي التعظيم تعظيمه وسائل من
مطأطأ بخضوع عنده الوقوف أو القبر تقبيل وأما

الطواف أو العظماء قبور عند يفعل كما الرأس
وبنحو وتسجيته وإسراجه له والذبح له والنذر به

اا أظن فل ذلك اا عالم الشرك بمداتخل تخبير
ذلك تحريم في يتوقف وأوائله ووسائله وأسبابه

الحمد ولله العلم أهل كلمة ابنعقدت ذلك وعلى
. والمنة
المسجد في الدفن أن بالقبول الحقيق والحق
اا محر م اا تحريم باطلة لغية بذلك والتوصية شديد

. إبنفاذها يجوز ل
ممنوع المقابر بين بالنعل المشي أن والراجح

الصول في تقرر )) وقد تسبتتيك ألق((  لحديث
جهة من ضده عن نهي بالشيء المر أن

اا , وتقررالمعنى كحق في ثبت ما أن أيض
كد المة كحق في يثبت فإنه المة من واكح
اا . الختصاص بدليل إل تبع

ظن بغلبة ورجي ماتت إذا الحامل أن والصواب
اا ويخرج بطنها يشق فإبنه جنينها حيا ة وتخصوص
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اا فيها الشق أصبح التي الزمنة هذه في أمر
ال توجب مفسد ة فل وأسهل أسهل وتخياطته سه

اا بطنها في بإبقائه الجنين حيا ة بنزهق أن احترام
. لها

زيار ة حقهن في يحر م النساء أن والصواب
. القبور

قصد كان إن سنة القبور زيار ة أن والصواب
وما القبور أهل بحال والعتبار التذكر الزائر
والمغفر ة بالرحمة لهم إليه, والدعاء أفضوا
للقبور, وما زيارته في بالنبي والقتداء والجنة

من بل الشرعية الزيار ة من فليس ذلك عدا
. الشركية البدعية الزيار ة

للعتبار الكافر قبر زيار ة جواز والصحيح
. فقط والتعاظ

الرحمة بكاء الميت على البكاء جواز والصحيح
لطم ول جيوب شق ول بنياحة يصاحبه ل الذي
. الجاهلية بدعوى الدعاء ول تخدود

على رحمة الحالة هذه في البكاء أن والصحيح
اا الضحك من أكمل الميت بالقضاء, للرضا إظهار

الميت على بكى وقد الحوال أكمل حاله فإن
عيناه. وذرفت

وقبله, التكفين بعد الميت تقبيل جواز والصحيح
. الدفن وقبل

وليس سنة المؤلمة بالقدار الرضا أن والصحيح
فهو فيه للمرء اتختيار فل الصبر بواجب, وأما

فعل عن والجوارح اللسان ومعناه:- حبس واجب
أن العلماء كلمت اتفقت وقد مقتضاه ينافي ما

. مربوبة مدبر ة مخلوقة الروح
وعذابه القبر بنعيم إثبات على السنة أهل واتفق

.
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ال الروح على أبنه على السنة أهل واتفق أص
اا البدن معها ويدتخل . تبع
القبر عذاب سؤال إثبات على السنة أهل واتفق

.
عن ابنفصالها باعتبار تموت الروح أن والصحيح

بمعنى تموت ل ولكنها ومفارقته الجسد هذا
دلت الدلة تكن, فإن لم وكأبنها بالكلية فنائها
إما تكون للجسد مفارقتها بعد الروح أن على
. عذاب في وإما بنعيم في

الكافر على دائم القبر عذاب أن والصحيح
أصل معهم الذين الموحدين عصا ة عن ومنقطع
من قبره في المؤمن تعذيب ويكون اليمان

. والثا م الذبنوب مكفرات جملة
اا قبره في يسمع الميت أن والصحيح أحيابن

. البنتفاع عن مجرد جارحة سماع
باليمنى المقبر ة إلى الدتخول أن والصحيح
النقل لعد م السنة من ليس باليسرى والخروج

اا ذلك في أعلم ول اا ول إجماع اا قياس صحيح
. إليه النفس تطمئن

الخضراء أوالغصان الشجر وضع أن والصحيح
. تخصائصه من السنة, لبنه من ليس القبر على

استحباب من المرفوع في ورد ما أن والراجح
اا ليس مخصوصة أوقات في الزيار ة ول صحيح

. به يحتج
لها أصل ل بدعة القبر عند القراء ة أن والصحيح

في والصل رد فهو الدين في إحداث وكل
ل الصل وشرعية الدليل على الوقف العبادات
وأعلى أعلم ربنا الوصف, والله شرعية تستلز م

والبنان اللسان زلل من إليه وأتوب الله وأستغفر
.

51



للمذهب    المحتار هداية
المختار

)) الزكـاة كتاب(( 
المر لن الفورية على إتخراجها وجوب والصواب

اا ورد بها المر أن الصول في تقرر وقد مطلق
.  الفورية يفيد القرينة عن المطلق

ألداء من الممتنع أنالقواعد:-  في تقرر وقد
اء, عليه يقهر الواجب من امتنع فمن عليه وبنا

اا منه يأتخذها الما م فإن الزكا ة أداء ويعزره قهر
. ماله بشطر ولو المنع هذا على

الما م قاتل إذا الداء من الممتنع أن والصحيح
هذا لبنه الصحيح على يكفر فإبنه المنع هذا على

نر أبي ولواقعة للوجوب جحد القتال مع  بك
. الزكا ة مابنعي

ال يخرجه فإبنه دين عليه من أن والصواب أو
. زكا ة فل وإل زكا ة بنصاب بعده بقي فإن

كان إن أبنه غيره على دين له فيمن والصواب
اا ال مليئ لم ولو يزكيه فإبنه طلبه حال له باذ

نة لكل يقبضه اا المدين كان إن وأما سن أو معسر
ال احتاط فيه, وإن زكا ة فل ذلك وبنحو مماط
فقط واحد ة لسنة وزكا ة قبضه بعد الدين صاحب

صاحبه من المغصوب المال وكذلك أحسن فقد
على البن دين فيه يدتخل وكذلك الضال والمال

. أعلم والله أبيه
ل العين زكا ة عن الدين إسقاط أن والصواب

. يجوز
وشارطه الزكا ة من أعطاه إن أبنه والصواب

اا حرا م فهو إليه يردها أن على . أيض
المال زكا ة بقدر الدين من عنه أسقط إذا وأما

. الجواز فالقرب
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وهو التجار ة عرض في الزكا ة وجوب والصواب
. العشر ربع للبيع, وفيها المعد

المرأ ة حلي في الزكا ة وجوب عد م والصواب
اا زكته إن ولكن للستعمال المعد فقد احتياط

. مستحب الخلف من الخروج لن أحسنت
ال عشرون الذهب بنصاب أن والصحيح مثقا

اا وثمابنين بالجرا م:- تخمسة ويساوي . جرام
ال وأربعون مئة الفضة بنصاب أن والصحيح مثقا

وتخمسين ستة السعودية الفضة بدراهم ويساوى
ال . ريا

المئة, أي في وبنصف اثنان أي العشر ربع وفيهما
ال, وإذا وعشرون تخمسة ألف كل في أردت ريا

من عندك ما كل ذلك, فاجمع استخراج معرفة
كامل اقسم ثم واحصره الورقي والمال النقدين

ذلك من الناتج اقسم عشر ة, ثم على المبلغ ذلك
العشر ربع هو الثابنية القسمة أربعة, وبناتج على

ال لك وأضرب المبلغ كان :- لو للتوضيح مثا
ربع تعرف أن وتريد ريال40000 عندك الموجود

ال المبلغ عشرها, فاقسم وبعد عشر ة على كام
اقسم ) ريال, ثم4000الناتج( وجدبنا قسمته
على قسمتها أربعة, وبعد على اللف الربعة
ربع هو وهذا )ريال1000الناتج( وجدبنا أربعة

على مبني العشر ربع فقس ذلك وعلى العشر
ال المبلغ :- قسمةالولىقسمتين:-  على كام

أربعة على ذلك من الناتج :- قسمةالثابنيةعشر ة, 
. أعلم والله

عينها في زكا ة ل المؤجر ة العيان أن والصواب
الحول وحولن قبضها بعد أجرتها في الزكا ة وإبنما
. عليها
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الصبي مال في تجب الزكا ة أن والصواب
اا, ويخرجها بلغا إذا والمجنون هذا لن الولي بنصاب

. بأسبابها الحكا م ربط باب من
معلوفة كابنت إذا البنعا م بهيمة أن والصواب

في الزكا ة وإبنما فيها زكا ة فل أكثر أو الحول
. فقط السائمة

للتجار ة معد ة كابنت إذا المعلوفة أن والصواب
عند جميعها تقو م أي التجار ة عروض زكا ة ففيها
. العشر ربع وفيها الحول رأس

سقي إذا الرض من الخارج أن والصواب
بنصف ففيه الحديثة واللت والسوابني بالنضح

من كان أو السماء بماء سقي العشر, وإذا
ال العشر ففيه بعروقه يشرب الذي الشجر . كام

فيها, زكا ة ل والفواكه الخضروات أن والصحيح
عن الباب هذا في يصح الترمذي:- ليس قال

. ا.هـ شيء النبي
تخمسة الرض من الخارج بنصاب أن والصواب

اا ستون والوسق أوسق النبي بصاع صاع
الخلقة المعتدل الرجل بيدي حفنات أربع ومقداره

مملوئتين. يداه كابنت إذا
ففيه ويدتخر يكال أوجب تمر كل أن والصواب

. المذكور النصاب بلغ إذا الزكا ة
لبنه فيه زكا ة ل والتبن البرسيم أن والصواب

اا ليس اا ول حب . يكال وليس ثمر
حوله التجار ة وربح الماشية بنتاج أن والصواب

ال به يستأبنف فل أصله حول اا- أعني حو إذا جديد
اا- وإل بلغ قد أصله كان يبلغ حين فمن بنصاب

. النصاب
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تجعل البنعا م بهيمة في الخلطة أن والصواب
بين التفريق يجوز الواحد, فل كالمال المالين

. الصدقة تخشية المفترق بين الجمع ول المجتمع
فإن وجوبه بعد تلف إذا النصاب أن والصواب

فل. ل وإن يضمن فإبنه صاحبه من بتفريط كان
حول يقطع ل بغيره العروض إبدال أن والصواب

. مقامه يقو م الثابني لن الول
النص فيه, لعد م زكا ة ل العسل أن والصواب

. الصريح الصحيح
ول وجوده بعد الخمس فيه الركاز أن والصواب

. الحول له يعتبر
الجواهر من النقدين عدا ما أن والصواب
إذا إل فيه زكا ة ل واللؤلؤ والياقوت كاللماس

اا كان . التجار ة عروض زكا ة ففيه للتجار ة معد
ند إلى الزكا ة بنقل جواز والصحيح كان إذا آتخر بل

. راجحة أو تخالصة مصلحة النقل في
كابنت إذا السهم في الزكا ة وجوب والصواب

اا . الحول عليه وحال بنصاب
بسعرها العشر ربع النقدين, أي زكا ة وتزكى
. الشراء بسعر ل الحاضر

ول عبده في المسلم على ليس أبنه والصواب
واجبة. صدقة قنيته مال في ول فرسه

{ . القنية مال في زكا ة } ليقول:-  والضابط
بلغ إذا زكا ة فيه الرشاد وحب الحلبة أن والصحيح

اا . بنصاب
الحالية السوقية بقيمتها تقو م العروض أن والصحيح

ال شرائها بقيمة ل . العشر ربع وفيها أو
. ولسنتين لسنة الزكا ة تعجيل جواز والصحيح
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تدفع } ل يقول الزكا ة باب في المتقرر والضابط
الستين الية في { أي عليه المنصوص لغير الزكا ة

. التوبة سور ة من
ما الزكا ة من يعطى والمسكين الفقير أن والصحيح

 . كاملة لسنة عائلته ويكفي يكفيه
عمالتهم بقدر يعطون عليها العاملين أن والصحيح

اء الزكا ة يأتخذون لبنهم فقراء أ م أغنياء كابنوا سوا
. لحاجتهم ل لعملهم

ما بقدر الزكا ة من يعطى المكاتب أن والصحيح
. سيده به يوفي ما فيعطى الكتابة دين من عليه

إذا الزكا ة من يعطى للزواج المحتاج أن والصحيح
ال الزواج تكاليف يستطيع ل كان اا أو ك . بعض

له ليشتري منها العلم طالب إعطاء جواز والصحيح
اا كان إذا الكتب من يحتاجه ما . قيمتها عن عاجز

إذا لزوجها الزكا ة دفع لها يجوز الزوجة أن والصحيح
اا كان اا أو فقير وولدك زوجك إن((  لحديث مسكين

)) .  عليه به تصدقت من أكحق
. ولتخته لتخيه ال خ زكا ة دفع جواز والصحيح
اا كان إذا إل لصوله الزكا ة يدفع ل أبنه والصحيح عاجز

. بأس فل عليهم النفقة عن
اا والصحيح نر من لولده يدفعها ل أبنه أيض . وإبناث ذكو
نف إلى زكاته دفع جواز والصحيح ند صن بل واح
نص . واحد ولشخ
أفضل بنفقته تلزمك ل قريب إلى دفعها أن والراجح

)) ولصلة لصدقة القريب على والصدقة((  لحديث
.

اا كان من أن والصحيح على يقدر ول للعلج محتاج
هذه يسد ما بقدر الزكا ة من يعطى فإبنه بنفقاته
. الحاجة
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الخمس تخمس من منعوا إذا هاشم بني أن والراجح
. الزكا ة من يعطون فإبنهم

الزكا ة, وأما من يعطى المطلبي أن والصحيح
الموال ة أجل من هو فإبنما الخمس في مشاركتهم

ول جاهلية في يفارقوني لم((  لحديث والنصر ة
. الزكا ة من الحرمان تقتضي ل )) والنصر ة إتسلم

الزكا ة له تدفع ل هاشم بني مولى أن والصحيح
وإن الصدقة لنا لتحل إنا((  رافع أبي لحديث
)) .  منهم القوم مولى

اا ظنه لغني زكاته دفع من أن والصحيح بعد فقير
ذمته برئت وقد عليه لشيء فإبنه والتحري الجتهاد

في كافية الظن غلبة أن القواعد في تقرر وقد
اا الله يكلف ول العمل . وسعها إل بنفس

اا المال في أن والصواب صلة مثل الزكا ة غير حق
والزوجة الولد على وكالنفقة الواجبة بالنفقة الرحم

حمل والبهائم, وكذلك والخد م الرقيق من عنده وما
وكسو ة الجائع الموروث, وكإطعا م قريب عن الدية

صدق, إن كفاية فرض السائل إعطاء فإن العاري
وقرى الجهاد في النفقة مثل النوائب في وكالبنفاق

. الصحيحة بالسنة واجب فهو الضيف
في وفرط الزكا ة عليه وجبت من أن والصحيح

قبل إتخراجها الورثة على يجب أبنه ومات إتخراجها
بعين المتعلقة الله حقوق من لبنها التركة قسمة

وأمره التفريط هذا على للعقوبة مستحق المال, وهو
. تعالى الله إلى

ظنه على غلب إذا كله بماله الصدقة جواز والصحيح
تعالى الله بفضل ثقة عنده وكابنت الناس سؤال عد م
. أعلم والله وتوكله إيمابنه كمل لمن وهذا

موجب وهو كبير ة بالصدقة المن أن والصواب
. وأعلم أعلى ربنا والله الصدقة وبطلن الجر لذهاب
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)) الصيـام كتاب(( 
يصح ل لكن الصو م عليه يجب الكافر أن والصواب

الصل ة عليه تجب كالمحدث السل م بتقديم إل منه
شرط الطهار ة, فالسل م بتقديم إل منه تصح ل لكن

عليه العذاب زياد ة ذلك وفائد ة وجوب شرط ل صحة
مخاطبون الكفار أن الراجح القول لن التخر ة في

. السل م بشرائع
ن م بصو م رمضان تقد م حرمة والصواب يومين أو يو

في هرير ة أبي لحديث بأس فل عاد ة له كان من إل
. الصحيح

بخلف عبر ة ول الشك يو م صيا م حرمة والصواب
. النبي من الصريح المنع ثبوت مع تخالف من

ند في رؤي إذا الهلل أن والصحيح أهله فإن بل
في معهم يتفق من معهم يصو م يصومون, وكذا

أهل باتفاق تختلف الهلل مطالع الهلل, لن مطلع
لم وإن الصو م وجب المطالع اتفقت فإذا المعرفة

كريب لحديث لبنفسهم هم برؤيتهم إل يجب فل تتفق
. مسلم عند المشهور

(( عمر ابن لحديث الواحد برؤية الكتفاء والصحيح
)) .  الهلل الناس تراآى

. الشهاد ة بلفظ بها يدلي أن يشترط ل أبنه والصحيح
من إل الشهر بدتخول يعلموا لم إن أبنهم والصحيح

. قضاء ول اليو م ذلك إمساك عليهم وجب النهار
من واجب يو م كل لصو م النية وجوب والقرب

اا أن علم فمن العلم تتبع الليل, وهي رمضان من غد
يومهم لصو م يستعدون فالصائمون ولذلك بنيته فذلك
. الماء وشرب السحور بأكلة
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إذا النفل لصو م النهار من النية إبنشاء جواز والصحيح
اا فإني((  عائشة لحديث مفسد يتقد م لم )) لصائم إذ

.
قوله ورد وحده رمضان هلل رأى من أن والصحيح

وحده شوال هلل رأى من وحده, وكذلك يصو م فل
اا وحده يفطر فل تخبره ورد هلل رأى من على قياس
يوم الصوم((  ولحديث تخبره ورد الحجة ذي

)) . ... الحديث تصومون
الدليل على توقيفية الصو م مفسدات أن والصواب

إل تبطل ل الشرعي بالدليل المنعقد ة العباد ة لن
. الشرعي بالدليل
اء (( لحديث مفسد ة الحجامة أن فالصحيح عليه وبنا
)) . والمحجوم الحاجم أفطر

ومن((  لحديث مفسد القيء استدعاء أن والصحيح
اا اتستقاء )) . فليقضي عمد

مفسد واتختيار بشهو ة المني إبنزال أن والصحيح
أجلي من وشهوته وشرابه طعامه يدع((  لحديث

من ومنعه الصائم حفظ هذا في الشريعة )) وقاعد ة
. الضعف له يوجب ما كل

اا يفسد بالد م التبرع أن والصحيح الحجامة على قياس
. وأولى بل

اا اليسير التحليل د م أن والصحيح ول به بأس ل عرف
. الصو م به يفسد

يفسد فإبنه معتاد منفذ من دتخل ما كل أن والصحيح
نذ, وأما يكن لم ولو بشرطه الصو م من دتخل ما مغ

اا كان إذا إل الصو م يفسد ل فإبنه معتاد غير منفذ مغذي
.

تفسد ل والمأمومة الجائفة مداومة أن والصحيح
. الصو م
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إذا الصو م تفسد والبنف الفم قطر ة أن والصحيح
. حلقه في طعمها وجد

. الصو م تفسد ل والعين الذن قطر ة أن والصحيح
تقو م لبنها الصو م تفسد المغذية البر أن والصحيح

. والشرب الكل مقا م
نر إل تؤثر ل الصو م مفسدات أن والصحيح نم بذك وعل

الحكا م جملة من لبنه والنفاس الحيض عدا ما وإراد ة
. الوضعية

. الدليل لعد م الصو م يفسد ل المذي أن والصحيح
اا للصائم الستياك جواز والصحيح . مطلق
في طعمه وجد وإن للصائم الكتحال جواز والصحيح

نذ هو وليس معتاد غير المنفذ لن بأس فل حلقه . بمغ
بدليل, إل الصو م مفسد في كفار ة ل أبنه والصحيح

. الذمة براء ة الصل لن
بالمسوغ اليو م حرمة استحل من أن والصحيح
بقية يمسك أن يلزمه ل فإبنه العذر زال ثم الشرعي

على فليستمر مفطر وهو سفر من قد م اليو م, فمن
على فلتستمر الغروب قبل طهرت ومن فطره
ول فطره على فليستمر المريض شفي وإذا فطرها
أول أكل مسعود:- من ابن المساك, قال يلزمهم

. آتخره فليأكل النهار
أو الفطر من به الرفق فعل للمسافر والفضل

. بالتفاق فهو له الفطر جواز الصو م, وأما إتما م
إذا والمرضع الحامل على الكفار ة وجوب والقرب

اا أفطرتا . ولديهما على تخوف
اا الكفار ة وجوب والقرب رمضان أتخر من على أيض

قبله والذي عذر, وهذا بل آتخر رمضان أدرك من إلى
. مخالف لهم يعرف ول الصحابة من جمع فتوى دليله
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جومعت إذا المرأ ة على الكفار ة وجوب والقرب
في يثبت الرجال حق في ثبت ما مطاوعة, لن عالمة

. التختصاص بدليل إل النساء حق
اا أفطر من أن والقرب فل الشمس غروب ظابن

تحقق بعد إل يفطر ول يمسك أن إل عليه شيء
. الغروب

اا أفطر من أن والقرب صومه فإن غروبها في شاك
هو والصل النهار بقاء والصل بشكه عمل لبنه فاسد
. الناقل يرد حتى الصل على البقاء

عنها وعجز الكفار ة عليه وجبت من أن والقرب
. بالعجز تسقط الواجبات لن عنه تسقط فإبنها

يو م بنهار في بالجماع تجب ل الكفار ة أن والصواب
. القضاء

عليه كفار ة فل سفره في جامع من أن والصواب
. شاء بما أفطر الفطر له جاز من لن

في كان إن يخلو فل جماعه تكرر من أن والقرب
ن م ن م في كان وإن واحد ة فكفار ة واحد يو متعدد ة أيا

ن م فلكل ن م كل لن كفارته يو عن عبار ة رمضان من يو
. مستقلة عباد ة

ولكن التراتخي على وهو القضاء تفريق جواز والحق
الذمة بإبراء سراع بل الفضل هو به والمبادر ة تتابعه

. له يعرض ما يدري ل العبد فإن
وأما ذلك في للحديث للصائم القبلة جواز والصحيح

المحظور في يقع بالقبلة أبنه ظنه على غلب إذا
نذ, لن فتحر م ممنوع فهو الممنوع إلى أفضى ما حينئ

جملة من الذرائع المقاصد, وسد أحكا م لها والوسائل
اا, والله تقرر ما . وأعلم أعلى ربنا شرع

)) فصـل(( 
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الحرا م مباشر ة بجماع, لن ليس النزع أن والصحيح
. جائز ة منه للتخلص

التتابع ولكن الست أيا م تفريق جواز والصواب
. أفضل

اء رمضان صا م من إل أجرها يتحقق ول اء أدا . وقضا
لن محر م بصو م الجمعة يو م إفراد أن والصحيح

ذلك عن النهي ثبت وقد التحريم يفيد المطلق النهي
. الصحيح في كما

ولكن بالشروع يلز م ل التطوع صو م أن والصواب
ألصبحت فلقد أرينيه((  لحديث أفضل التما م
اا النفل يلزم لتقول:-  )) والقاعد ة فأكل لصائم

. فقط النسكين في إل بالشروع
لم لمن إل يجوز ل التشريق أيا م صيا م أن والصحيح

. الهدي يجد
العتكاف ولكن صو م بل العتكاف صحة والصواب

. أفضل بالصو م
والحديث بالصو م السبت يو م إفراد جواز والقرب

. ضعيف عنه النهي في الوارد
. وليه عنه صا م صو م وعليه مات من أن والصواب
اا فليقل صائم وهو شتم من أن والصواب ولو جهر
ال:- إبني . وأعلم أعلى ربنا صائم, والله بنف

)) الحـج كتاب(( 
المطلق المر لن الفور على واجب أبنه والصحيح

. الفورية يفيد القرينة عن
شرط ل وجوب شرط المرأ ة محر م أن والقرب

مع ولكن صحيح فحجها محر م بل حجت فلو صحة
. الثم
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تقرآن أن والصواب الهدي, ساق لمن أفضل ال
اعتمر قد وكان الهدي يسق لم لمن أفضل والفراد

ول هذا ل يكن لم وإن بلده إلى وعاد الحج أشهر في
. أفضل فالتمتع هذا

اا كابنت النبي حجة أن والحق . تقرآبن
على توقيفية الحرا م محظورات أن والحق

النص حرمه ما إل المحر م على يحر م فل النص
.

نر إل يؤثر ل الحرا م محظور أن والصواب بذك
. وإراد ة ن وعلم

. واجبة ل سنة العمر ة أن والقرب
مسائل في تفصيلها فإليك الحج في الكفار ة وأما

-:
اا أو بنسكه ترك منالولى:-  د م, فعليه منه شيئ

. فقط د م هو آتخر, بل شيء وبين بينه يخير ول
اا فعل منالثابنية:-  المحظورات هذه من شيئ

لبس أو الظفار تقليم أو الرأس وهي:- حلق
بل البنزال تعمد أو الشعر تغطية أو المخيط

يذبح أن أشياء:- إما ثلثة بين مخير فهو جماع
اا, وإما ستة يطعم أن وإما أيا م ثلثة يصو م أن دم
. صاع بنصف مسكين لكل مساكين
اا صاد منالثالثة:-  اا الصيد من شيئ فإبنه متعمد

به يحكم النعم من المثل بين كفارته في مخير
نل ذوا ويشترى المثل ذلك يقو م أن منا, وإما عد

اا بقيمته مسكين لكل المساكين به ويطعم طعام
عن ذلك عدل يصو م صاع, أو بنصف أو بر مد

اا مسكين إطعا م . ذلك في صريحة والية يوم
التحلل قبل كان إن يخلو فل جامع منالرابعة:- 

يكمله حتى به ويمضي حجه فسد فقد الول
كاملة, وإن بدبنة وكفارته قابل من الحج وعليه
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عليه هو ما على فحجه الول التحلل بعد كان
الحل, كذا أدبنى من يحر م وأن شا ة عليه ولكن
على معتمد تعالى, وهو الله رحمهم الفقهاء قال

. أعلم , والله الصحابة فتاوى
ولكن فيه كفار ة ل الشجار قطع أن والصواب

. فقط التوبة عليه
حرا م الحرا م حال النكاح عقد أن والصواب

. وفاسد
صحيح الميقات قبل الحرا م عقد أن والصواب

. الكراهة مع ولكن
. عرق ذات العراق ميقات أن والصحيح
أدبنى هو للعمر ة مكة أهل ميقات أن والصحيح

. الحل
لم لمن إحرا م بل مكة دتخول جواز والصحيح

. والعمر ة الحج يرد
اا ليست جد ة أن والصحيح . للفاقي ميقات
. تخصه صل ة للحرا م ليس أبنه والراجح

اا الحرا م في الشتراط أن والصحيح لمن جائز
اا تخاف نض من مابنع وإل ذلك وبنحو عدو أو مر

. بمشروع فليس
عليه يجب القارن أن إل كالمفرد القارن وأعمال
. الهدي

بالتحلل عليه يزيد لكن كالقارن المتمتع وأعمال
نن وبسعي للعمر ة كان الول السعي لن ثا
الصحيحة السنة وردت هكذا للحج الثابني والسعي

.
سنة التاسع ليلة بمنى المبيت أن والقرب

. بواجب وليس
اا بعرفة الوقوف أن والصواب لكن صحيح بنهار

. الزوال بعد الوقوف ابتداء يكون أن الفضل
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من الغروب إلى بعرفة الوقوف أن والصواب
قبله ورجع الغروب قبل تخرج فمن الحج واجبات

طلوع قبل بعده رجع إذا وكذلك عليه، د م فل
النحر. يو م فجر

بل السنة، من ليس إلل جبل صعود أن والحق
بدعة. هو

للحاج سنة بعرفة والقصر الجمع أن والصواب
اا مكة. أهل من كان ولو حتى مطلق

اا الوقوف أن والصواب . أفضل راكب
.  وقوفه يصح النائم أن والصواب
كان إذا وقوفه يصح السكران أن والصواب

اا عقله . باقي
. صحيح عليه المغمى وقوف أن والصواب
ال ليست عربنة أن والصواب . للوقوف مح
المصار لهل عرفة يو م التعريف أن والصحيح

في والصل الدليل لعد م والبدع المحدثات من
في إحداث الدليل, وكل على الوقف العبادات

. رد فهو الدين
واجب بمزدلفة الوقوف أن أعلم والله والقرب

اء بركن وليس بد م فاته إن يجبره فإبنه عليه وبنا
. الحج يفوته ل ولكن

على مبناها النحر يو م أعمال أن والصواب
بأس فل بعض على بعضها قد م التوسعة, فمن

. الترتيب الفضل ولكن
ليقف العقبة جمر ة رمي بعد أبنه والصواب

أيا م في ول النحر يو م رميها في ل للدعاء
. الدليل لعد م التشريق

اا النحر يو م العقبة جمر ة رمي والفضل إن راكب
التشريق أيا م في الجمرات بقية أمكن, وأما

اا رميها فالفضل . ماشي
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لعد م الجمار حصى غسل سنية عد م والحق
. النقل

وعلى بها رمي قد بحصا ة الرمي جواز والصحيح
شرعي حكم الكراهة لن الدليل الكراهة مدعي

الصحيح بالدليل إل تثبت ل الشرعية والحكا م
. الصريح

المرأ ة عن الرمي في التوكل جواز والصواب
الحبلى وعن السن وكبار والصبيان العاجز ة
. الجمر ة رمي تستطيع ل التي والضعيفة والثقيلة
أيا م الجمرات رمي في الترتيب وجوب والحق

. التشريق
إل يبدأ ل التشريق أيا م في الرمي أن والصواب

. الزوال بعد
. الليل في الرمي جواز والصحيح
الحصا ة وقوع الرمية في المعتبر أن والصحيح

. الشاتخص عين إصابة ل المرمى في
قد الحصا ة أن الظن بغلبة الكتفاء والصحيح

إلى ترجع بذلك الظن المرمى, وغلبة في وقعت
المرمى, لجهة مواجهة الرمية تكون أمرين:- أن

والقرب, فإذا للبعد مناسبة الرمية قو ة تكون وأن
في وقعت قد الحصا ة أن الظن على غلب

في كافية الظن غلبة لن ذلك كفى المرمى
. العمل

أبنه العدد فيه يطلب الذي النسك في والصحيح
ال فليبن شك فيه حصل إذا ظنه غالب على أو
غلبة عنده يكن لم ظن, فإن غلبة عنده كان إن

في تقرر وقد المتيقن هو لبنه بالقل فليأتخذ ظن
. بالشك يزول ل اليقين أن القواعد

. النحر يو م هو الكبر الحج يو م أن والصحيح
. شاء إذا إل مفرد على هدي ل أبنه والحق
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سبب ينعقد للهدي العاد م المتمتع أن والصواب
. بالعمر ة إحرامه بعد صيامه

. سبعة عن تجزئ والبقر ة البدبنة أن والصحيح
ركن ل واجب الوداع طواف أن والصحيح

. والنفساء الحائض عن ويسقط
ولم بنفست أو حاضت إذا المرأ ة أن والصحيح

حتى البقاء عليها يجب الفاضة, أبنه طواف تطف
والمشقة بالكلفة إل ذلك يمكن لم تطهر, فإن

ديارها إلى الذهاب فلها المعتاد عن الزائد ة
الفاضة, لطواف طهرها بعد مكة إلى والعود ة

ول وتطوف تحتفظ أن فلها ذلك يمكن لم فإن
اا الله يكلف القواعد في تقرر وقد وسعها إل بنفس

يصحب فإنه عسر تطبيقه في فعل كل أن
اا وتقرر باليسر . اتسع المر ضاق إذا أنه أيض

الطهار ة له تشترط ل الطواف أن والقرب
. الصغرى

الركبان بين حاضت إذا المرأ ة أن والصواب
اا وجهها سترت اا تضع أن يشترط ول وجوب شيئ

والحكا م الدليل لعد م وجهها عن الحجاب يرفع
. وأعلم أعلى الدلة, والله على وقف الشرعية

))تكميـل(( 
اا الطيب من ممنوع المحر م أن والقرب مطلق

به يستعطر ول به يكتحل ول يأكله أن يجوز فل
المزعفر ة القهو ة ذلك في به, ويدتخل يحتقن ول

اا ومنه منها ممنوع المحر م فإن بعض أيض
اا, فيها الطيب وضع التي الحديثة المنظفات قصد
اجتنابها. فالواجب

أن إل وبنحوه بالمحمل الستظلل جواز والصحيح
مضر ة فيه يكن لم إن أفضل للشمس البروز
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الشمسية ذلك في العاد ة, ويدتخل عن تخارجة
. تركها والفضل جائز ة فإبنها

متاعه يحمل أن للمحر م يجوز أبنه والصحيح
الرأس به يغطى مما ليس هذا لن رأسه على
. عاد ة

اا كرر إذا المحر م أن والصواب من محظور
عن أجزأ الول موجب يخرج ولم واحد جنس

. واحد ة كفار ة الجميع
أعان أو المحر م أجل من صيد ما أن والصواب

أو سلح مناولة أو بكلمة صيده على المحر م
. أكله عليه يحر م فإبنه إشار ة

. جبران د م ل بنسك د م الهدي أن والحق
ود م منه يؤكل الهدي } د ميقول:- عندبنا والضابط

{ . منه يؤكل ل الجبران
عظيم فضل فيها مسجده زيار ة أن والصحيح

. الحج تما م من هي ول بلزمة ليست لكنها
قبره زيار ة في يروى حديث كل أن والصحيح

. موضوع فهو الخصوص وجه على
الحج أمرين:- بين بين يفرق أن للوكيل ولبد

ابتغى ممن فهو الول للحج, فأما التخذ للتخذ, أو
تخلق, من الله عند له فليس التخر ة بعمل الدبنيا
النية مراقبة من بد فل المأجور فهو الثابني وأما

. المستعان والله التخلص على ومجاهدتها
وارد هو بما التلبية على الزياد ة جواز والصواب

اا اا أو مرفوع الصحابة. بعض عن أثر
مع فعلها يجوز الطواف ركعتي أن والصحيح

إيذاء يجوز البيت, ول من مكان أي في الزحا م
مراعا ة أجل من الصريح المحر م وارتكاب الناس

العقل من ليس بل الفقه من ليس فهذا سنة
. شيء في
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لبنها النهي وقت في ولو فعلها جواز والصواب
من تمنعوا ل((  ولحديث الشياء ذوات من

من شاء تساعة آية ولصلى البيت بهذا طاف
كل )) . نهار أو لي

اا يجد لم من أن والصواب بمنى للمبيت مكابن
المبيت لن الخيا م به ابنتهت حيث يجلس أبنه

تسقط الواجبات أن تقرر وقد عنه عجز واجب
فإن المسلمين طرقات في يجلس , ولبالعجز

اء هذا في اا لهم إيذا . عليه وتخطر
كأهل اللزمة الحاجات أصحاب أن والصواب

لهم يجوز وبنحوهم والجند والرعاية السقاية
كابنت إن التشريق أيا م بمنى المبيت عن التخلف
عن التخلف كان ذلك, فإذا تقتضي عملهم طبيعة

وهم جائز البهيمة حال مراعا ة أجل من المبيت
أجل من المبيت عن التخلف يجوز فلن الرعا ة
قياس وهذا وأحرى أولى الدميين أحوال مراعا ة
القياس أنالصول:-  في تقرر وقد أولوي

. أعلم والله كحجة الولوي
فله بنعلين يجد لم من أن أعلم والله والقرب

أسفل يكوبنا حتى وليقطعهما الخفين يلبس أن
على المطلق حمل باب من الكعبين, وهذا من

ابن وحديث مقيد عمر ابن حديث فإن المقيد
تقرر وقد واحد وسببهما وحكمتهما مطلق عباس

المقيد على يحمل المطلق أن الصول في
ذلك يضر , ولوالسبب الحكم في اتفقا إذا
اا ورد المطلق أن اا, قياس الخاص على متأتخر

كان وإن الخاص على يحمل العا م والعا م, فإن
المتأتخر, فتأتخر هو والعا م المتقد م هو الخاص

المطلق بناء في يضر ل المقيد عن المطلق
في يضر ل الخاص على العا م المقيد, وتأتخر على
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عند الراجح القول هو هذا الخاص على العا م بناء
أمكن إذا أنهالقواعد:-  في تقرر الصوليين, وقد

الكلم إعمال أن المتقرر لن نسخ فل الجمع
الشارع كل م حفظ الصل وأن إهماله من أولى

. المستعان والله اللغاء عن
اا أحر م من أن والحق أو الهدي يسق ولم قاربن

اا كان ن ة الحج أشهر في يعتمر ولم مفرد بسفر
أن ويسعى يطوف أن بعد له الفضل تخاصة, أن

بنسكه ويقلب عمر ة ويجعلها الحرا م من يتحلل
اا حقه في المستحب هو تمتع, هذا إلى استحباب

اا إلى العلم أهل بعض أوصله حتى شديد
. فقط الستحباب هو الحق الوجوب, ولكن

نك الحرا م جواز والصحيح ويصرفه مطلق بنس
. شاء البنساك أي إلى ذلك بعد

يقول:- أحرمت أن له يجوز المحر م أن والصحيح
الذي النسك يعلم يكن لم وإن فلن به أحر م بما

. الشخص هذا به أحر م
ثم الهدي لعد م الصو م في بدأ من أن والصحيح

لن الهدي إلى البنتقال يلزمه ل أبنه عليه قدر
. ورتخصة توسعة هنا البنتقال

الحل أدبنى إلى مكة من الخروج أن والصحيح
من ول السلف هدي من ليس بعمر ة ليأتي

اا أن يعرف ول فعلهم قد النبي مع حج من أحد
تتمكن ولم حاضت قد لبنها عائشة ذلك, إل فعل
لعائشة حصل كما لمرأ ة حصل فإذا العمر ة من

بعد الحل أدبنى من العمر ة فلها عنها الله رضي
التشريع من ذلك يجعل أن وأما الحج من الفراغ
. بصحيح ليس فهذا العا م
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عليه وداع فل بمكة البقاء أراد من أن والصحيح
اا بقي ولو فيطوف منها الخروج ينوي حتى سنين

اا . سبع
الفاضة طواف بين جمع من أن والصواب

لبنه عنهما أجزأ الفاضة بنية أو بنيتهما والوداع
وقت وفي واحد جنس من عبادتان اجتمعت إذا

الفصل ولكن الكبرى في الصغرى دتخلت واحد
.  أولى
أهديها العبادات كتاب في الترجيحات بعض فهذه
أعلم وأبنا وبجرها عجرها على مزجا ة بضاعة إليك
من قلبي في لك أجده ما ولكن عنها غني أبنك

رأيت فلقد الكتابة لهذه دفعني الذي هو المحبة
لبني إليك أوصلها أن فأحببت بنفسي على بركتها
شرفي يزداد لنفسي, وسوف أحب ما لك أحب

من فيها ما على مني قبلتها إذا فرحتي وتعظيم
هو إل إله ل الذي الله والزلل, فأبنشدك التقصير

يديك ترفع أن منها واستفدت فيه بنظرت إذا أبنك
اا الطاهرتين قلب من صادقة بدعو ة القبلة متوجه

وعل جل ربه إلى الفقير الضعيف لتخيك مخلص
بعفوه ويعاملني يرحمني وأن زللي لي يغفر بأن

اا أعلم ل وإبني وإحسابنه وجوده وكرمه على أحد
اا أعظم الرض وجه اا تقصير الله حق في وتفريط

الزلل صاحب وأبنا المفرط وأبنا المقصر مني, فأبنا
عمله, وأبنا سوء له وزينت بنفسه غرته من وأبنا
من وأبنا الردى مهاوي إلى شيطابنه قاده من

أفسدت من فهوى, وأبنا الهوى فيه استحكم
بسير ة فكيف إبنسان كل سيرت الشوهاء سيرته

بين اسمه يذكر أن يستحق ل من العلماء, أبنا
الطيب, أبنا معينهم صفو يكدر ل حتى العلم طلبة

مل من تردد من غفلته, أبنا عظمة من أدبه, أبنا ق

71



للمذهب    المحتار هداية
المختار

اا اا ل الذي التائه المنبت حيرته, أبنا في تيه ظهر
اا ول أبقى نف بكل الحق قطع, وأبنا أرض قبيح وص

والويل العظيم العلي بالله إل قو ة ول حول فل
وعفوه برحمته الله يتداركني لم إن لي الويل ثم

من بالله فأعوذ وإحسابنه وكرمه وجوده ومغفرته
جل به وأعوذ الظن وسوء والحسد والكبر الغرور

من لحد السوء وإراد ة والحقد الغل من وعل
أن العظم باسمه وعل جل المسلمين, وأسأله

اا الدبنيا هذه من يخرجني اا كفاف ول لي ل عفاف
جنيته ما كل من إليه وأتوب الله علي, واستغفر

جل والمعاصي, وأسأله الذبنوب من حياتي في
يجعل أن العليا وصفاته الحسنى بأسمائه وعل

له شريك ل وعل جل وحده له ومماتي حياتي
وأعلم أعلى ربنا والله مسئول تخير إبنه هذا في

وعلى محمد بنبينا على وبارك وسلم الله وصلى
.   وسلم وصحبه آله
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نل من عليه مايدل بكل ابنعقاده والصواب أو قو
نل اا ورد ما لن فع اا بقاؤه وجب مطلق ول مطلق
. بدليل إل يقيد

السابقة المعاملت في الصل أن والصواب
. بدليل إل والباحة الحل واللحقة والمعاصر ة
إل بيعها جاز بنفعها صح عين كل أن والصواب

. بدليل
المابنع, والمنع لعد م المصحف بيع جواز والصحيح

الدليل على وقف الشرعي شرعي, والحكم حكم
. الصريح الصحيح الشرعي
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ثبت وقد عنه منهي الهر ة بيع أن والصحيح
النهي أن الصول في تقرر وقد ذلك في النهي
. لصارف إل التحريم يفيد

اا المعلم الكلب أن والصحيح بيعه يجوز ل أيض
وردت الكلب بيع تحريم في الوارد ة الدلة لن

يرد حتى العمو م على البقاء هو والصل عامة
ال المخصص, وعليه:- فيبذل ثمن, بل بذ

. المصالح مراعا ة على مبناها والمعاملت
الحل المعاملت في الشروط في والصحيح

)) إل شروطهم على المسلمون((  لحديث
مئة وإن باطل فهو بالنص تحريمه الذي الشرط

. شرط
فيما وجهالة غرر فيها معاملة كل أن والصحيح

. باطلة فإبنها يقصد
التابع لن التوابع في تغتفر الجهالة أن والصحيح

. الحكم في تابع الوجود في
مع جوفه في مأكوله ما بيع جواز والصحيح

فساده, وعلى إلى يؤدي فتحه لن الجهالة وجود
. الناس عمل جرى ذلك

إجاز ة على موقوف الفضولي بيع أن والصحيح
القوال أعدل وهذا البارقي عرو ة لحديث المالك

.
اا يكون ل الفردية الملكية بنزع أن والصحيح مباح

اا اا سائغ العامة المصلحة منه تحقق إذا إل شرع
الذاتية الفردية المصلحة شوائب كل من وتخلص

اا منه بنزع ما عوض الملك صاحب وبنال تعويض
ال . شطط ول فيه وكس ل عاد

الفرق لعد م النموذج بيع بصحة القول والصحيح
اا كان ما وبين بينه برؤيته يعلم فإبنه مستتر

. بنظيره صفات النظير

74



للمذهب    المحتار هداية
المختار

صوره بكل محر م التجاري التأمين أن والصحيح
معاملة كل أن تقرر مخاطر ة, وقد لبنه وأشكاله

قال وقد قمار فإنها المخاطرة على مبنية
 والعدوان الثم على تعاون ول  تعالى
التعاون من لبنه جائز فهو التعاوبني التأمين وأما
. والتقوى البر على

يجوز ل أبنه البيع باب في المتقرر ة والقاعدة
. محر م في يستخدمها لمن العين بيع

. الثابني الجمعة بنداء بعد البيع حرمة والصحيح
. المسجد في البيع حرمة والصحيح
عليهما حكمنا لما وقعا لو أبنهما هنا والقرب
إلى ول الذات إلى يعود ل النهي لن بالبطلن

محر م تخارج, فالبيع المر وإبنما الصحة شرط
. صحيح العقد لكن آثم وفاعله

أتخيه بيع على المسلم بيع حرمة والصحيح
إل تخطبته على أتخيه, وتخطبته شراء على وشرائه

. يترك أو يأذن أن
نب كل أن ذلك في والقاعدة إلى يفضي با

القلوب وامتلء والبغضاء والمشاحنة المنازعة
اا يسد فإبنه والغل بالحقد اا سد . أعلم والله محكم

. جائز التورق أن والصواب
. جائز ة التقسيط بيوعات أن والصحيح
. جائز بالتمليك المنتهي التأجير بيع أن والراجح

معتبر ة, فالعبر ة المتعاقدين مقاصد أن والحق
باللفاظ ل والمعابني بالمقصود العقود في

. والمبابني
معلومة كابنت إذا المبيع في الثنيا جواز والصحيح

.
. المجلس تخيار ثبوت والصواب
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البيع ليلز م المفارقة تعمد حرمة والراجح
يفارقه أن له يحل ول((  الوارد للحديث
في تقرر وقد حيلة )) ولبنه يستقيله أن خشية

إكحقاق إلى بها يتولصل كحيلة كل أن القواعد
كل . باطلة فهي كحق إبطال أو باط

ل أن على تبايعا فإذا لهما حق أبنه والصحيح
. يسقط فإبنه بينهما تخيار

للمشتري, الخيار مد ة المبيع ملك أن والصحيح
فيه حصل وإذا غنمه فمن بنماء فيه حصل فإذا
أن القواعد في المتقرر لن غرمه فمن تلف

. بالضمان الخراج
. النجش بيع حرمة والصحيح
المسترسل على يربح أن يجوز ل أبنه والصحيح

. غيره على يربح مما أكثر
العلم مع الفور على العيب تخيار أن والقرب

. المابنع وعد م
. السليمة الكاملة بالصفة البيع صحة والصحيح
اا اشترى من أن والصواب يبيعه ل فإبنه شيئ

. يقبضه حتى
عده فما بالعرف يعرف القبض أن والصحيح

اا العرف القبض فهو السلعة هذه في قبض
. فل ل وما الصحيح

بالفة بائعها عند تلفت إذا السلعة أن والصحيح
مسألة وهي ضمابنه من تكون فإبنها السماوية

الصريح الصحيح الدليل ثبت وقد الجوائح وضع
. النص ثبوت مع بالخلف عبر ة فل بها

ال اشترى من أن والصواب فتمرتها أبرت قد بنخ
اا باع من المبتاع, وأن يشترطها أن إل للبائع عبد

يشترطه أن أن إل باعه للذي فماله مال له
. المبتاع
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بدو قبل والحب الثمر ة بيع يجوز ل أبنه والصحيح
وصلح يصفر أو يحمر أن الثمرات صلحه, وصلح

. عوده ويصلب يشتد أن الحب
لجميع صلح الثمر ة بعض صلح أن والصحيح

البستان, فصلح في جنسه من الذين في الشجر
الحب بعض وصلح النخل لكل صلح النخل بعض
لكل صلح العنب بعض وصلح الحب لكل صلح
. وهكذا العنب

وفق على وأبنه السلم، عقد جواز والصحيح
.  الصحيح القياس

نل من عليه يدل ما ابنعقاده والصحيح نل أو قو فع
. عرف أو

اا المكيل في السلم جواز والصحيح وفي وزبن
ال الموزون اا بذلك العلم لحصول كي اا شرع وعرف

. فيه غرر ول
ما بنفس فيها المسلم العين بيع جواز والقرب
. يضمن لم فيما ليربح حتى به اشتريت

. الحيوان في السلم جواز والصحيح
قبل فيها المسلم العين هبة جواز ولقرب

وعقود التبرعات عقود من الهبة عقد لن قبضها
ولن الجهالة هذه مثل فيها يغتفر التبرعات

إن فمغنم حصلت إن ولبنها التوسعة، على مبناها
. معز م فيها فليس فاتت

ال الثمن قبض أن والصحيح مجلس في كام
. صحته شروط من شرط العقد

العقد مجلس في به الوفاء ليجب أبنه والصواب
اا لوفائه يشترطا مالم اتفق حيثما بل بعينه، مكابن
اا ربنا والله شرط، حيث به الوفاء فيجب معين
وأعلم. أعلى
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))فصـل(( 
اا جر قرض كل أن والصواب . ربا فهو بنفع
بل قرضه صح بيعه جاز ما كل أن والصحيح

. استثناء
. التأجيل باشتراط وفاؤه يتأجل أبنه والصحيح
اا المقرض وفى إذا المفترض أن والصحيح تخير

. الحسن هو بل جائز فإبنه شرط بل أقرضه مما
للمقرض المقترض هدية في والصواب

بينهما جارية عاد ة الهداء كان التفصيل:- فإن
بعد ذلك كان .وإن بها بأس فل القرض قبل
ينوي المقرض كان بأس, وإن فل الوفاء تما م

يقدرها دينه من ينقص أي الدين من احتسابها
ذلك من شيء يكن لم إذا وأما بقبولها بأس فل

مقترض أن الظن على يغلب لبنه المنع فالصل
قلب في الحيا ة روح بث يقصد الهداء بهذا

حقه فيسقط بالدين يطالبه ل حتى المقرض
اا الهداء, هذا قبول من بنمنع ذلك لذريعة فسد
فنمنعه بأتخيه يضر ذلك بقصده المقترض ولن
السيء.والناس قصده بنقيض له معاملة ذلك من

. أعلم والله قلوبهم في ويؤثر الحسان يتملكهم
. أعلم القسامة, والله مسألة جواز والصحيح

)) فصـل(( 
الراهن حق في لز م عقد الرهن أن والصحيح

. المرتهن فيحق وجائز
. الدلة لعمو م الحضر في جوازه والصحيح
نل من عليه يدل بما ابنعقاده والصحيح نل أو قو فع

. عرف أو
وما رهنه صح بيعه ماصح كل أن فيه والضابط

. فل ل
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استيفاء يمكن لبنه المشاع رهن صحة والصواب
. ذلك في غرر ول السداد تعذر إذا منه الحق

فإن أمابنة المرتهن يد في الرهن أن والحق
التفريط أو بالتعدي إل يضمنه فل تلف له حصل

.
نر لغير المصحف رهن صحة والقرب اء كاف بنا

ماجاز كل أن تقرر وقد بيعه بجواز القول على
.  رهنه جاز بيعه

المسلم الرقيق رهن يجوز ل أبنه والصحيح
في عليه. ولن يعل ول يعلو السل م لن للكافر

ال ذلك . للمسلم إيذل
الرهن في تصرفه يصلح ل الراهن أن والصحيح

. يعتق ولو
كابنت إن الرهن دين في الزياد ة جواز والصحيح

. ذلك تحتمل قيمته
تبع النماء رهن, لن الرهن بنماء أن والقرب

أن القواعد في تقرر وقد الوجود في لصله
. الحكم في تابع الوجولد في التابع

اا كان إذا الرهن ركوب جواز والصحيح مركوب
اا كان إذا وحلبه عليه النفقة مقابل في محلوب

كان إذا بنفقته يركب الظهر((  لحديث
اا , ولبن كان إذا بنفقته يشرب الدر مرهون

اا النفقة ويركب يشرب الذي وعلى مرهون
 . ((

سبب بيان في التختلف عند أبنه والصواب
. أمين لبنه بيمينه المرتهن قول القول أن التلف

أن الرهن قدر في التختلف عند أبنه والصواب
اا أمين لبنه المرتهن قول القول اا ولبنه أيض غالب
لن الزياد ة النافي قول والقول الزياد ة ينفي

. عدمها الصل
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قول فالقول الرد في اتختلف إذا أبنه والصحيح
قوله يقيبل ل فإبنه المرتهن وأما بيمينه الراهن

بنفسه لحظ العين قبض ببينة, لبنه إل الرد في
العين قبض من أن القواعد في تقرر وقد

إل الرلد في قوله يقبل ل فإنه نفسه لحظ
. بالبينة

دينه يستوفي المرتهن فإن الراهن يسدد لم وإذا
أن عليه يجب لكن المرهوبنة العين بيع ثمن من

هو المرهوبنة العين فيبيع أتخيه مال في الله يتقي
نل بيع الحاكم أو . شطط ول فيه وكس ل عد

. وأعلم أعلى ربنا والله

)) فصـل(( 
على يدل لفظ بكل يصح الضمان أن والصحيح
أو اللفاظ من معناه أوى ما . فكل مقصوده
عذه عرفنا في والمتقرر به ينعقد فإبنه الفعال
والضمان الضمان في تدتخل الكفالة أن الزمنة
كفيل والضامن ضامن الكفالة, فالكفيل في يدتخل
أن الصل أن القضاء, مع أمور تجري ذلك وعلى

البدان, لكن في والكفالة الموال في الضمان
اا .فمعناهما تداتخلهما الن المعروف . واحد عرف
يطالب ل الضامن بأن القول هو والقرب

الصل- أي من الستيفاء تعذر إذا إل بالسداد
ول بدل والضامن الصل عنه- لبنه المضمون

. أصله تعذر إذا إل البدل إلى يصار
إلى مآله الذي المجهول ضمان صحة والصحيح

. الدلة لعمو م العلم
اا غيره عن أدى من كل أن والصحيح فله حق

. به التبرع بنوى قد يكن لم إن به عليه الرجوع
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والقصاص الحدود في الكفالة صحة والصواب
. المابنع لعد م

كل في تصح الكفالة:- أبنها باب في والضابط
نق . لدمي ح

الكفيل يبرأ لم المكفول مات إن أبنه والقرب
مذهب وهو عليه وجب بما يأتي أن يلزمه بل

. الدين تقي الشيخ واتختيار مالك
الضمان باب الباب- أي هذا في والضابط

ذمة برئت وإذا الضامن برئ والكفالة- يقول:- إذا
. الكفيل برئ المكفول

فيها الحوالة, والضابط عقد صحة والصحيح
نء على أحيل يقول:- من بنص فليحتل, وهو ملي

. الحديث
المحال ول المحال رضا يشترط ل أبنه والصواب
. المحيل رضا فقط المعتبر عليه, وإبنما

ذمة من الحق بنقل الحوالة مقتضى أن واعلم
. عليه المحال ذمة إلى المحيل

إل أبيه على يحيل أن للبن ليس أبنه والصواب
بهذه إذبنه من بد فل العقوق من لبنه برضاه

. الحوالة
ثلثة استجمع من هو الفقهاء عند والمليء

شروط:- 
اا يكون أن:-      الول ليس أي الوفاء على قادر
. معسر بفقير
اا يكون أن:-      الثابني ليس أي بوعده صادق

. بمماطل
ل أي الحكم مجلس إلى جلبه يمكن أنالثالث:- 

اا يكون أو جاه صاحب يكون ذلك وبنحو للمحال أب
. وأعلم أعلى ربنا . والله
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)) فصـل(( 
إل المسلمين بين جائز أبنه الصلح في والضابط

اا اا أحل صلح ال حر م أو حرام (( لحديث حل
)) . ... الحديث المسلمين بين جائز الصلح

للكاذب والويل البنكار مع الصلح جواز والصواب
. تعالى الله عقوبة من

الحال الدين بعض عنه أسقط إن أبنه والصحيح
لعمو م والتأجيل السقاط يصح فإبنه باقيه وأجل

. الحديث
المؤجل الدين عن صالحه إن أبنه والصحيح

ال ببعضه . عليه غبار ل صحيح فالصلح حا
ما ملكه في يحدث أن للجار يجوز ل أبنه والحق

أزاله إزالته, وإل عليه وجب فعل فإن بجاره يضر
بينهما فالصلح شيء على يصطلحا أن إل الحاكم
. أعلم . والله صحيح

)) فصـل(( 
من على يحجر أبنه الحجر باب في والضابط

وقد راجحة أو تخالصة مصلحة عليه الحجر في
. الفروع وفرائد البيوع قواعد كتابنا في شرحناه

حكم بل ولو المفلس على ثبوته والصحيح
. الحاكم
إعساره ثبت من أن بالقول الحقيق والحق

كما حبسه للية, وأما ميسر ة إلى إبنظاره وجب
به أتوا أين من بندري ل والله فل اليو م الحال هو
ذلك, وكل في الحاكم مستند ما بندري ول

. عمله سيواجه
أداء من امتنع من كل يقول:- إن والضابط

امتنع فإن أدائه على يجبر فإبنه عليه الواجب
اا يراه بما الحاكم عامله ند ظالم لبنه مناسب . متع
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يشتهر حتى الحجر إعلن استحباب والصحيح
اا أحد يعامله فل الناس بين اء ول له بيع منه شرا

.
ليس المفلس يضطره الذي المال أن والصحيح

ال ال ما إل له دار ول يسكنها التي كالدار فاض
هي, إل له ثياب ول يلبسها التي هي, والثياب

هذا إل آتخر له أثاث ول يستعمله الذي وكأثاثه
ال يعد ل ذلك فكل ذلك وبنحو ال ما . فاض

ماله في تصرف لو عليه المحجور أن والصواب
فل ذلك وبنحو وقف أو صدقة أو هبة أو بعتق
لن غرمائه بإذن إل التصرف هذا من شيء ينفذ

. لهم الحق
. بالفلس يحل ل المؤجل الدين أن والصواب

فإبنه والمجنون الصبي أتلفه ما أن والحق
لن عنهم الولي ويخرجه مالهم في عليه مضمون

المصالح ومراعا ة العدل تحقيق باب من هذا
. العامة

في يحتاج المفلس على الحجر أن والصواب
السفيه على الحجر وأما الحاكم حكم إلى فكه

حاكم حكم إلى يفتقر ل فإبنه والمجنون والصغير
اا الصغير وبلغ السفبه رشد ما متى بل راشد

. مباشر ة الحجر ابنفك المجنون وعقل
يوجد لم فإن الب بوليتهم الحق أن والصحيح
وإل العدالة بشرط عصباته من فالقريب فللقرب
. فللحاكم

عن الضحية ذبح جواز أعلم والله والقرب
وفيه لقلبه وإبناس له إكرا م لبنه ماله من اليتيم
لشخصيته تكميل روحه, وفيه على السرور إدتخال

أبنه أو منهم أبنقص بأبنه يحس ل حتى أقرابنه بين
. به يقومون بما القيا م عن عاجز
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اا، له يتجر اليتيم ولي أما والصحيح إن إل مجابن
اا كان  تعالى لقوله بالمعروف ولكن فليأكل فقير

اا كان ومن اا كان ومن فليستعفف غني فقير
.  بالمعروف فليأكل
أن للولي ليجوز أبنه فيه لشك الذي والحق
إل والسفيه والمجنون الصغير مال في يتصرف

عقار بيع له فيجوز عليه وبناء لهم، الحظ هو بما
. مصلحة ذلك في رأى إن وبنحوه اليتيم

واليتيم الولي بين التختلف عند أبنه والصواب
التلف سبب أو والنفقة المال قدر في وبنحوه

والمال أمين، لبنه بيمينه الولي قول فالقول
. هو لمصلحته ل غيره لمصلحة يده في حصل
. أعلم و أعلى ربنا والله

))فصـل((
حق كل في تصح أبنها الوكالة في والضابط 

. النيابة تدتخله
نل بكل صحتها والصحيح نل قو على دال أوفع

. الذن
وكل فيما يوكل أن للوكيل ليجوز أبنه والصحيح

نر في كان إذا سيما ل عرف أو بإذن إل فيه أم
. بخصوصه عينه فيه روعيت

يعلم ولولم بالعزل ينعزل الوكيل أن والقرب
نر في إل بفسخه, ضرر وسيحصل عقده قد أم

اا عزله من بين وسط مذهب وهذا وبين مطلق
. بعلمه إل يعزله لم من

ند بل الوكيل بيد تلف ما أن والصواب ول تع
تلف ليضمن المين لن يضمنه ل فإبنه تفريط
. التفريط أو بالتعدي إل العين
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التلف سبب في اتختلفا إذا أبنهما والصواب
. أمين لبنه بيمينه الوكيل قول فالقول

أن فله شيء بيع في وكل من أن والصحيح
يمنع لدليل إذ بالمعروف ولده أو لنفسه بيعه
من الموكل يمنعه مالم أمين، وهو هذا، من

. محابا ة أو تهمة ثمة كان أو ذلك،
والطلق النكاح في التوكيل صحة والصواب

. والرجعة

 

)) فصـل((  
. الفضل ربا حرمة فيه شك ل الذي والصواب
. الثمنية مطلق النقدين في العلة أن والصواب
القتيات الربعة الصناف في العلة أن والصواب

. الوزن أو والكيل
اا مايحمل كل في الربا جريان والصواب من شيئ

والرز الورقية كالعملت الربوية العلل هذه
. وبنحوها الرشاد وحب والحلبة

بتمر وتمر ببر كبر الجنس اتحد إذا أبنه والضابط
وفضة بذهب وذهب بملح وملح بشعير وشعير
الشرطان:- البادلة هذه لصحة وجب بفضة،
اتختلفت وإذا العقد، مجلس في والتقايض التماثل

بشعير، كتمر الربوية العلة اتفاق مع الجناس
واحد ة، فهما الربوية العلة لكن مختلف فالنجس

هذه لصحة وجب بفضة، وكذهب بملح وكبر
في التقابض وهو فقط واحد شرط المبادلة
ال العلل اتختلفت إذا وأما العقد، مجلس فإبنه أص
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اا المبادلة تجوز يشترط فل بشعير، كفضة مطلق
الحالت هذه فافهم التقابض، يشترط ول التماثل
.  الربا باب يدور عليها فإبنه الثلث

من شيء أي أو بالحديد، الحديد أن والصحيح
فإبنه بجنسه بيع قد والفضة الذهب غير المعادن

لتحمل المعادن وسائر الحديد لن ذلك في لربا
فقط والفضة الذهب إبنما الربوية العلل من علة
الورقية العملت من عليها يقاس وما الثمنية لعلة

.
ند كل عملة أن والصحيح فالريال تخاص، جنس بل
جنس، المريكي والدولر جنس، السعودي

جنس السورية واللير ة جنس، المصري والجنيه
اء وهكذا، بجنسها العملة بيعت فإذا عليه وبنا
جنسها بغير بيعت وإذا والتقابض، التماثل اشترط
فقط. التقابض اشترط

العينة. بيع حرمة والصحيح
البطيخ والرمان والجوز التفاح أن والصحيح
الفواكه من وبنحوها والموز والبرتقال والطماطم

الربا. فيها ليجري
تخمسة دون فيما العرايا بيع جواز والصحيح

في زيد لحديث أوسق تخمسة تما م في أو أوسق
. الصحيحين
البلد عملة حدود في كان جائز, فإن والصرف

عملة بين كان والتقابض, وإن التماثل وجب
. فجائز التفاضل وأما فقط التقابض وجب وعملة

بالتماثل يقول:- الجهل الربا باب في والضابط
. وأعلم أعلى ربنا بالتفاضل. والله كالعلم

)) فصـل(( 
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نء والمزارعة المساقا ة عقد جواز والصواب بجز
نب من منها يخرج مما مشاع معلو م ثمر أو ح
. وبنحوه

إبنما عنها الناهية الدلة من ماورد أن والحق
الجائر ة الظالمة والمزارعة المساقا ة بها يراد

اا فيها للعامل ما يكون والتي من الجزء كهذا معين
ويذهب حقه فيضيع ليخرج قد لبنه بعينه الرض
اا الجزء كان وتعبه, فإذا جهده وإذا تصح فل معين
اا كان اا مشاع الذي هو القول وهذا فتصح محدد

الجمع أن القواعد في تقرر وقد الدلة بين يجمع
. أمكن ما واجب الدلة بين

ثمر له شجر كل على المساقا ة جواز والصحيح
يختص ول وبنحوها والبرتقال والموز كالتفاح
اا فقط بالنخيل جوازها الله رحم لداود تخلف
. واسعة رحمة الجميع

نل بكل عقدها صحة والصواب نل أو قو أو فع
نف العامل أن والصحيح مقصودها على يدل عر

اا يستحق ل فإبنه بنفسه من العمل ترك إذا شيئ
اا يعطى ول الجر ة من اا شيئ به سمحت ما إل أبد

لن إجبار غير من باتختياره المالك بنفس
بما يقم لم والعامل شرطهم على المؤمنين
صدر الفسخ كان إذا بنفسه, وإما على اشترطه

فإن العمل في وقت مضى وقد الرض رب من
. المثل أجر ة يستحق العامل

الموجود ة الثمر ة على المساقا ة صحة والصحيح
بنموها يكمل لم الثمر ة, أي به تزيد عمل بقي إذا
. بعد بنضجها ول

أي الجائز ة العقود من المساقا ة أن والصحيح
لكن العقد فسخ المتعاقدين من واحد لكل يجوز
. قليل قبل سبق الذي التفصيل على
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الثمر ة هذه تجاه يلزمه العامل أن والصواب
هذه في الفلحة أهل عرف يقتضيه ما جميع

في بخصوصه يشرط لم بخصوصها, ولو الثمر ة
اا المعروف العقد, فإن اا كالمشروط عرف . شرط
لصحتها يشترط ل أبنه المزارعة في والصواب

اا الرض رب من البذر يكون أن من للظاهر تخلف
بنعلم ول دليل من له لبد الشرط المذهب, لن

ال واتختاره عدمه فالصل الدعوى هذه يثبت دلي
الجوزي وابن رزين وابن والشارح الموفق
وصاحب الفائق وصاحب الدين تقي والشيخ

. وأعلم أعلى البنصاف. والله

)) فصـل(( 
نل بكل اليجار ة عقد صحة والصواب فعل أو قو

نل . مقصودها على دا
ما إل اليجار ة جواز على العلم أهل أجمع وقد

بشيء وليس الصم بن عبدالرحمن عن يحكى
السنة أهل لمذهب ومجابنب الحق عن أصم لبنه
بشيء, ليس وقته, فخلفه في المعتزلة شيخ فهو

استثناء  هذا) الصم إل العلم أهل  أجمع(وقولي
اا إل الطلب دتخل كقولك منقطع والله حمار

. المستعان
بنفسها تؤجر أن للمرأ ة يجوز أبنه والصحيح

ل وإن زوج ذات تكن لم إن الولي بإذن للعمل
. فبإذبنه

أو والدكان الحابنوت تأجير يجوز ل أبنه والصحيح
باطلة, واليجار ة محر م في يستخدمها لمن الدار
المقصود النفع إباحة العقد صحة شروط من لن
. اليجار ة من

. المصحف  إيجار ة جواز والصحيح
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. العلم كتب إيجار ة جواز والصواب
نء كل أن اليجار ة باب في والضابط يحر م شي

الولد, وأ م والوقف الحر إيجارته, إل تحر م بيعه
إيجارته تصح ل فإبنه بيعه يحر م مما ذلك عدا وما

.
ال استأجر إن أبنه والصحيح اا لعمل عام ولم معين

اا المثل أجر ة فله أجرته له يسم أبطل لمن تخلف
. بينهما العقد

. للضراب الفحل استئجار يجوز ل أبنه والصحيح
العين يؤجر أن للمستأجر يجوز أبنه والصحيح
ل منه وأدبنى الضرر في يساويه لمن المؤجر ة

المالك بإذن الضرر, إل في عليه يزيد فيمن
. الصلي

ما والمستأجر المؤجر على يجب فيما والصحيح
العالدة} تقول:-  القاعد ة لن العرف يقتضيه
{ . محكمة

نر بكل تنفسخ اليجار ة أن والصحيح معه يتعذر أم
. المنفعة استيفاء

بل بيده تلف ما يضمن ل الجير أن والصحيح
ند اء تفريط ول تع اا أكان سوا اا أجير أو تخاص

اا العين تلف يضمنون ل أمين, والمناء لبنه مشترك
ند بل . تفريط أو تع

الخيل مسابقة على السبق أتخذ جواز والصحيح
نر وبكل وبالسها م والبل الجهاد, وبل على يعين أم
. راجحة مصلحة فيه للدين ما كل وفي

فيه يجوز فيما المحلل اشتراط عد م والصحيح
اا شرعي حكم الشتراط لن السبق أتخذ شرع

للدلة ثبوتها في تفتقر الشرعية والحكا م
ال بنعلم ول الصريحة الصحيحة إدتخال يوجب دلي

. المحلل
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ول المركوبين اتحاد اشتراط عد م والصحيح
مطلقة وردت الجواز في الدلة لن السلحين

إل يقيد ول إطلقه على المطلق بقاء والصل
ال بنعلم بدليل, ول . ذلك يوجب دلي
لن بالشرط إل تضمن ل العارية أن والصواب
بالتعدي إل عليه ضمان ل والمين أمين المستعير

. بالتفريط أو
في والمستعير المعير اتختلف إذا أبنه والصحيح

المعير قول فالقول بينهما بينة ول العين رد
وقد بنفسه لحظ العين قبض المستعير لن بيمينه
لحظ العين قبض من أن القواعد في تقرر

ببينة إل الرلد في قوله يقبل ل فإنه نفسه
.

على المستعار ة العين مؤبنة أن والصواب
والعاد ة العرف يقتضيه ما هو هذا لن المستعير

. أعلم . والله محكمة

)) فصـل(( 
اا العين تلف يضمن الغاصب أن والصواب مطلق

. جائر ة ظالمة عادية يده لن تفريط بل ولو
على فالجر ة أجره اقتضى إذا الرد أن والصحيح

. الغاصب
اا بزيادتها العين رد وجوب والصحيح . مطلق
الحكمية الغاصب تصرفات جميع بطلن والصحيح

أوقفها أو وهبها أو المغصوبة العين باع أبنه فلو
لبنه باطل تصرف ذلك فكل وبنحوه بها تصدق أو

ال له مأذون هو ول للعين مالك غير من صدر أص
اا المالك أجاز إن التصرف, لكن هذا في من شيئ
لن بأس فل إكراهة وبل بطواعية التصرفات هذا
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القواعد في تقرر وقد  أسقطه وقد حقه الحق
. إتسقاطه فله كحقه الحق كان من أن

في غرسه ما قلع الغاصب يلز م أبنه والصحيح
ظالم لعرق ليس((  لحديث المغصوبة الرض

الرض, قيمة أضعاف أضعاف كلف )) ولو كحق
فيجب والقلع الغرس بهذا الرض بنقصت وإذا

. الغاصب على ضمابنه
تعذر فإذا توفر إن بمثلها تضمن والمثليات
. فبالقيمة

ال غصب من أن والصحيح عليه وتعذر تاب ثم ما
اا يعرف ول ربه معرفة إبنه علم إن ورثته من أحد

له وبنرجو ربه عن بالنية به فيتصدق مات
. والله الستغفار وكثر ة التوبة صدق مع المغفر ة

. وأعلم أعلى

)) فصـل(( 
الفور على الشفعة تعالى الله شاء إن والصحيح

. المابنع عد م مع
لن مسلم على لكافر شفعة ل أبنه والصحيح

. عليه يعلو ول يعلو السل م
حق إسقاط بها يقصد حيلة كل أن والصحيح

. باطلة فهي الشفعة
بينك كان إذا لجارك الشفعة ثبوت والصحيح

أكحق الجار(( لحديث مشتركة منفعة وبينه
)) . جاره بشفعة

في شريكه استئذن إذا الشريك أن والصواب
يأتخذ أن الشريك أراد البيع وبعد له فأذن البيع

ذلك في له حق ل أبنه بالشفعة شريكه بنصيب
ال أذن لبنه ول الشرع حكم مقتضى وهذا أو

. به المقطوع الصواب وهو بوجه له معارض
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الشفيع مات إن يورث الشفعة حق أن والقرب
. أعلم المطالبة. والله بعد

)) فصـل(( 
تلف يضمن ل المودع أن العلماء أجمع وقد

أمين. لبنه والتفريط بالتعدي إل العين
لحفظ عين إذا الوديعة صاحب أن والصحيح

اا وديعته غيره في فحفظها المودع فخالف مكابن
أحفظ هو فيما أحرزها إذا إل يضمن فإبنه فتلفت

. صاحبها له عينها مما لها
أو الوديعة قدر في التختلف عند والصحيح

. بيمينه المودع قول القول فإن التلف سبب
من بنوع بأي بالوديعة تصرف من أن والصواب

بذلك فتلفت صاحبها إذن غير من التصرف أبنواع
ند لبنه المودع على فضمابنها التصرف بذلك متع
. التصرف

إل الوديعة من القتراض ليجوز أبنه والصحيح
. وإذبنه صاحبها بعلم

))  فصـل(( 
الميتة الرض تملك أن هذا زمابننا في والصحيح

بنائبه أو الحاكم إذن من له بد ل بالحياء
. ذلك على تنص والبنظمة

عده للعرف, فما مرجعه الحياء أن والصواب
. فل ل وما إحياء فهو الميتة للرض إحياء العرف

اا تخمسون القديمة البئر حريم أن والراجح ذراع
ذلك, بنصف الجديد ة البئر وحريم حفرها عاد لم
. البئر حول الجوابنب كل من أي
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لم الميتة الرض الما م إقطاع جواز والصحيح
يستطيع مال بقدر القطاع هذا يكون لكن يحييها
. إحياؤه

اا ماعلم أبنه العباس أبو ذكر وقد من أحد
حدث حتى القطاعات إجار ة بمنع قال المسلمين

فإذا الجواز بعد م القول فابتدع زمابنه أهل بعض
اا الخلف كان القطاع إجار ة جواز فالصواب ثابت
شيء في التصرف له جاز من يحييه, لن لمن
بما يقو م لمن تأجيره وجاز فيه التوكيل له جاز

. فيه إليه أوكل
مراعي يحمي ان المر لولي يجوز أبنه والصواب
يكون لكن ذلك، في المصلحة رأى إذا المسلمين

اا الحمى ذلك اا ل مؤقت المصلحة حسب دائم
. وأعلم أعلى ربنا الشرعية. والله

))  فصـل(( 
بنفسه أمن لمن اللقطة التقاط جواز والراجح

عند أفضل فالترك وإل تعريفها على وقوي عليها
. ولية بنوع لبنها الشرطين هذين أحد فقد

إل التقاطها يحل ل الحر م لقطة أن والصواب
لمنشد إل تساقطها تحل ول((  لحديث لمنشد
. دهره أبد يعرفها بل لتعريفها حد )) ول

بعد والفورية للوجوب تعريفها أن والصواب
)) تسنة وعرفها(( قوله في المر لن التقاطها

المرتقول:-  والفورية, والقاعد ة الوجوب يفيد
والفورية الوجوب يفيد القرينة عن المطلق

 .
حرمته به فالمجزو م المسجد في تعريفها وأما

ال تسمع من((  لحديث ضالة ينشد رج
إن عليك الله رلدها ل فليقل بالمسجد

93



للمذهب    المحتار هداية
المختار

النهي أن )) والمتقرر لهذا تبنى لم المساجد
.  التحريم يفيد

بل الحول قبل تلفت إذا اللقطة أن والصحيح
بل به والمجزو م عليه ضمان فل تفريط ول تعد

السباع صغار من تمتنع التي الضوال أن شك
وبنحوها الكبار والخيول الكبار والبقر والثور كالبل

... ولها مالك((  لحديث التقاطها يجوز ل أبنه
)) . الحديث

)) فصـل(( 
فرض اللقيط أتخذ أن به المقطوع والصواب

. كفاية
ليس أهله عن ظل الذي الطفل أن والصواب

أهله عن يبحث أن والده على الواجب بل بلقيط
. ذلك يتولى لمن يسلمه أو

في الصل لبنها بالحرية له يحكم أبنه والصواب
يرد حتى الصل على البقاء هو والصل آد م بني

. الناقل
أو معه وجد وما عليه ما جميع أن والصواب

اا اا أو منه قريب هو هذا لن له فهو تحته مدفوبن
. الصل

دار في وجد إذا بإسلمه يحكم أبنه والصواب
المسلمون, وأما أهلها غالب دار في أو السل م

نر أو الكفر دار في وجد إذا الكفار أهلها أكثر دا
اا بكفره يحكم فإبنه . للدار تبع

إن ديته مال, أو وله مات إن إرثه أن والصواب
وديته له فما الدية يوجب اعتداء عليه اعتدي
. له وارث ل لبنه المسلمين مال لبيت

واحد ة إمرأ ة واحد, أو رجل ادعاه إن أبنه والحق
لن بينة بل ادعاه بمن يلحق فإبنه زوج ولها
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أمكن إذا النسب, هذا لثبوت يتشوف الشرع
.  الدعوى صحة

صاحب يقد م أن جماعة ادعاه إن والصواب
بمن إلحاقه فالمعتمد بينة تكن لم فإبنه البينة

. وأعلم تعالى القافة. والله به ألحقته

)) الوقف في فصـل(( 
الورثة بعض على الوقف صحة عد م والصحيح

. بعضهم دون
. النفس على الوقف صحة والراجح

في الشارع كشرط الواقف شرط أن والصحيح
. والدللة الفهم

إل به ينتفع ل الذي الشيء وقف صحة والراجح
. عينه بذهاب

بيعه يجوز ل الوقف أن به المقطوع والصواب
الصل. هو هذا لزومه بعد فيه الرجوع ول

يباع فإبنه منافعه تعطلت إن أبنه والراجح
اا أو مثله في ثمنه ويصرف الراجح منه, بل قريب

اا منه تخير هو ما بنقله أو إبداله يجوز أبنه أيض
وأبنفع أصلح غيره كان الراجحة, إذا للمصلحة
. وأعلم أعلى ربنا عليهم. والله للموقوف

)) والولصية الهبة في فصل(( 
شخص من الهدية قبول ليجوز أبنه والصواب

عنه يرفع أن أو سلطان ذي عند له يشفع
ولية يوليه أن أو حقه إليه يوصل أن أو مظلمة

اا كان إذا بل فعله يجب ذلك لن لذلك مستحق
. مقابل

. مابنع ل إذ بشرط معلقة الهبة صحة والصواب
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له الموهوب بحيا ة مؤقتة الهبة صحة والصواب
الحل الشروط في الصل لن الواهب بحيا ة أو

. الدين تقي الشيخ واتختارها
بين التسوية وجوب به المقطوع والصواب

. الهبة في الولد
)) لوار ث ولصية ل((  حديث أن والصواب

. متواتر بل صحيح حديث
إذا إل تصح ل للوارث الوصية أن والصواب

. الورثة أجازها
للجنبي الوصية من ممنوع البنسان أن والصواب

ل من فأما ورثة له كان إذا الثلث من بأكثر
. ماله في يصنع فيما عليه يعترض فل له وارث

عليه من على ووجوبها الوصية لزو م والصواب
يتم مال لن يوصي لم لو ستضيع للغير حقوق

وأعلم أعلى ربنا واجب. والله فهو به إل الواجب
.

)) الفرائـض كتاب(( 
وإنما((  لحديث يورث ل الولء أن والراجح

)) . أعتق لمن الولء
ليست والمعاقد ة والموال ة التحالف أن والراجح

اا . للرث سبب
اا ليس يديك على شخص إسل م أن والراجح سبب

. الدليل لعد م منه للرث
اا ليس اللتقاط أن والراجح للرث, سبب

ل ضعيفة كلها ذلك إفاد ة في الوارد ة والحاديث
. الحجة بها تقو م

من مابنع القتل أن إلى العلم أهل غالب وذهب
وتروى الخوارج ذلك في تخالف الرث, ولكن
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جبير, بن وسعيد المسيب بن سعيد عن المخالفة
شك بل به المنع هو الخلف تحقق أن والراجح
هو المابنع القتل أن هو للدماء والحوط والقرب

اا أوجب ما وهو المضمون القتل أو دية أو قصاص
جرى وما والخطأ العمد شبه و العمد وهو كفار ة
. الخطأ مجرى

والكافر المسلم بين التوارث منع هو والصحيح
اا . مطلق

ل فإبنه مورثه موت بعد أسلم من أن والصحيح
الموت حال بحاله العبر ة لن الرض في له حق

. بعده ل
لعمو م يورث ول يرث ل المرتد أن والصحيح

الكافر ول الكافر المسلم ير ث ل((  حديث
)) . المسلم

منع في يؤثر ل الكفر ملل اتختلف أن والقرب
ملتين أهل يتوار ث ل((  وحديث بينهم التوارث

. ضعف )) فيه شيء
اثنتين, من يبدأ البنات في التعدد أن والصحيح

اا الثلثين يأتخذن فالبنتان . عباس لبن تخلف
تفضيل ل فإبنه ورثوا إذا ل م التخو ة أن والصحيح

العلم, أهل عامة قول وإبنثاهم, وهذا ذكرهم بين
. شاذ تخلف وفيه

الثلث من ال م يحجبون التخوين أن والصحيح
اا ثلثة يكوبنوا أن يشترط ول السدس إلى تخلف
. عباس لبن

أي من ال م يحجبون التخوين أن والصحيح
اء كابنوا, أي الجهات نب أو أشقاء سوا ل م أو ل
. الدليل لعمو م

يكوبنوا لم ولو يحجبوبنها التخو ة أن والصحيح
. الوصاف ل الشخاص حجب بسبب وارثين
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زوج وهي العمريتين بالمسألتين القول والصحيح
في وأب, فال م وأ م زوجة وأب, وكذلك وأ م

. الباقي ثلث تأتخذ المسألتين
مع عصبات البنات من التخوات أن والصحيح

. الغير
البن بنت مع يرث البن ابن أن والصحيح

البنثيين. حظ مثل للذكر عصبة الباقي
اا أتخته يعصب لب ال خ أن والصحيح لبن تخلف

. مسعود
الجد وجود مع يرثون ل التخو ة أن والصحيح

اا طويلة المسألة وهذه يحجبهم أبنه أي مطلق
وهو فيها والراجح مختصرها هو الذيول, وهذا

. وأعلم أعلى ربنا . والله العلماء أكثر قول

)) النكـاح كتاب(( 
النكاح إلى احتاج إذا البنسان أن والصحيح

وإن الواجب الحج على يقدمه فإبنه العنت وتخش
. الحج قد م يخف لم

على يدل ما بكل ينعقد النكاح أن والصحيح
. كان لغة وبأي القوال من مقصوده

البالغة البكر ابنته إجبار للب ليس أبنه والصواب
. الزواج على

النكاح صحة في شرط الشهاد أن والصحيح
. ذلك في الدلة لثبوت

باب في الشروط في الصل أن والصحيح
(( لحديث به يوفى ما أحق وهي الحل، النكاح

ما الشروط من به وفيتم ما أكحق إن
)) . الفروج به اتستحللتم
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لغ شرط ضرتها طلق اشتراطها أن والصحيح
تسأل ل((  حديث في كما عنه النهي لثبوت

لصفحتها في ما لتكفأ ضرتها طلق المرأة
. ((

الخطوبة دبلة أن به المقطوع والصواب
البدع من فهي الشرع في لها أصل ل ومراسمها

. المحدثة
الخاطب يد في الولي يد وضع أن والصواب

. محدثة بدعة أيديهما فوق المنديل ووضع
الخطوبة بقصد الفاتحة قراء ة أن والصواب

في إحداث وكل الشرع في له أصل ل بدعة
. رد فهو الدين

يغلب الذي العاز م للخاطب يجوز أبنه والصواب
تخطبتها يريد من ينظر أن له إجابتهم ظنه على
العادات على مقد م . والشرع علمها بل ولو

. البارد ة والعراف والتقاليد
الفسخ تخيار أي – للزوج الخيار ثبوت والصواب

نب بأي–  كمال من يمنع المرأ ة في عي
. النكاح مقصود معه يحصل الستمتاع, ول

بيده الذي أن تعالى الله شاء إن والقرب
. الب هو النكاح عقد ة

سور ة كتعليمها منفعة المهر كون جواز والصحيح
من معك بما زوجكتها(( لحديث القرآن من

)) . القرآن
زوجها تخدمت الزوجة على يجب أبنه والصحيح

. بالمعروف بيته في
النكاح صحة في شرط الولي أن والصحيح

اا )) بولي إل نكاح ل((  لحديث للحنفية تخلف
الفعل أن القواعد في تقرر وغيره, وقد

نفي أنه للجنس )) النافية بـ(( ل المنفي
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آتخر موضع في شرحناه كما الشرعية للحقيقة
.

في الزوجات بين التسوية وجوب والصحيح
. والنفقة القسم

اا أراد إذا أبنه والصحيح بين يقرع أن فله سفر
ن ة تخرج السنة, وإذا هو هذا بنسائه قرعة بل بواحد
. للبواقي يقسم أن عليه وجب

حقها عن تتنازل أن للمرأ ة يجوز أبنه والصحيح
. زوجها مع بقائها مقابل النفقة أو القسم في

ند المتزوجة المة أن والصحيح اعتقت إذا بعب
. الخيار فلها

اا الزوج كون أن والصحيح عفيفة والزوجة عفيف
اء النكاح صحة في شرط الزبنا عن عليه وبنا

إل بنكاحها يصح ل والزابنية إبنكاحه يصح ل فالزابني
. بالتوبة

أتخيه تخطبة على المسلم تخطبة أن والصحيح
. حرا م

فإن النكاح في صحة شرط المهر أن والصحيح
مسمى يكن لم وإن المسمى وجب مسمى كان

. المثل مهر لها وجب
من تخلقت التي الزبنا من بنته أن والصحيح

اا تحر م مائه بها, وما التزوج أجاز لمن عليه, تخلف
وعامله قائله عن الله فعفا وأبشعه ذلك أعظم
. والمثوبة الجر له وأجزل درجته ورفع بعفوه

المهر أقل تقدير في حديث يصح لم أبنه واعلم
. وأكثره
اعتبار في حديث النبي عن يثبت لم أبنه واعلم
. النسب في الكفاء ة
العزوبة مدح في ورد حديث كل أن واعلم
. موضوع فباطل
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اتخاذ في الترغيب في حديث كل أن واعلم
. فباطل السراري
من ظاهر  النبي أن في حديث يصح ل وكذلك

. أعلم بنسائه, والله

)) فصـل(( 
الله إلى الحلل أبغض((  حديث أن والصواب

. ضعيف )) حديث الطلق
يقال يقع, وما ل الحائض طلق أن والصواب

. النفساء في يقال الحائض في
وإن القصد من فيه بد ل الطلق أن والراجح

نظ كان . صريح بلف
يجوز أي العربية بغير الطلق جواز والصواب

نن كل لهل . بلغتهم يطلقوا أن لسا
بالشار ة يقع التخرس طلق أن والصواب

. المفهمة
حتى بطلق ليس المرأ ة تخيير أن والصواب

بد ل للفرقة اتختيارها بعد الفرقة, أي اتختارت وإن
. طلق فل وإل الطلق لفظ إبنشاء من

) يمين حرا م علي ( أبنت قولها أن والصحيح
. مكفر ة

نظ بأي الثلث طلق أن والصواب يقع ل كان لف
. واحد ة إل

. النكاح قبل بالطلق عبر ة ل أبنه والصحيح
. القصد لعد م يقع ل المكره طلق أن والصحيح
به بلغ إذا يقع ل الغضبان طلق أن والصحيح

اا الغضب اا مبلغ . عظيم
القصد لعد م يقع ل السكران طلق أن والصحيح

.
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غلبه الذي الموسوس طلق أن والصحيح
. يقع ل القهري الوسواس
والرجعة الطلق على الشهاد أن والصحيح
. واجب ل مستحب

الطلق في وشك النكاح تيقن من أن والصواب
. بالشك يزول ل اليقين لن بنكاحه على فهو

يقع ل ابنه بالمشيئة الطلق علق فيمن والصواب
.

يقع أبنه تطليقة بنصف طلق فيمن والصواب
. تتجزأ ل الطلقة لن كاملة طلقة

كان إن أبنه المرأ ة بعض تطليق في والقرب
اا فالطلق وبنحوهما والرجل كاليد ينفصل ل جزء
والظفر كالشعر ينفصل الجزء كان وإن واقع
. يقع ل فإبنه

إن أبنه بالشرط الطلق علق فيمن والصحيح
الشرط وقوع عند الطلق وقوع يقصد كان

ول المنع أو الحض مجرد يقصد كان فواحد ة, وإن
هي بل يقع فل الطلق وقوع يريد ول يقصد

. المكفر ة اليمين بمنزلة
يقع ل ) أبنه الطلق قال( علي من أن والصحيح

. مكفر ة يمين هي وإبنما
الطلق من يحسب ول فسخ الخلع أن والصحيح

.
إل أعطاها مما يأتخذ أن له يجوز ل أبنه والصحيح

. بأس فل بنفسها من وبذلته هي رضيت إذا
.  واحد ة حيضة المختلعة عد ة أن والصواب
بها تخل إذا بها المدتخول غير أن والصواب

الطلق حصل ثم الباب وأغلق الستور وأرتخيت
ال المهر ولها العد ة عليها فإن . كام
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بعد الحمل وضعت إذا الحامل أن والصواب
ابنقضت فقد بلحظة ولو تطليقه أو زوجها وفا ة

. عدتها
المذكور القرء أن تعالى الله شاء إن والراجح

. الطهر وليس الحيض هو الية في
حيث تعتد زوجها عنها المتوفى أن والراجح

. شاءت
اا والراجح . شاءت حيث تعتد المختلعة أن أيض
بعد سنة تتربص أبنها العنين امرأ ة في والراجح

الجماع, وإل على قدر فإن الحاكم إلى أمرها رفع
. العد ة وعليها المهر بطلبها, ولها بينهما فرق

وتعتد بينهما يفرق أبنه المرتد امرأ ة في والراجح
قبل السل م إلى ورجع تاب فإن المطلقة عد ة

العد ة ابنقضت وإن مراجعتها فله العد ة ابنقضاء
. عليها له سبيل فل توبته قبل

يزال ل وزوجها أسلمت إذا المرأ ة أن والصواب
اا وعليها إسلمه على موقوف النكاح أن كافر
بعد للنكاح واحتاجت هي رأت فإن المطلقة عد ة

ذلك فلها تنتظره أن رأت وإن ذلك فلها العد ة
يشترط ول الول بالنكاح زوجها فهو أسلم فإن

تيمية ابن واتختاره جديد مهر ول جديد عقد لذلك
. وغيرهم والصنعابني والشوكابني القيم وابن

بن عمر به قضى ما المفقود امرأ ة في والحق
تتربص أبنها من عنهما الله رضي وعلي الخطاب

أشهر أربعة الوفا ة عد ة منه تعتد ثم سنين أربع
اا, ثم جاء فإن شاءت إن تتزوج أن لها وعشر

أو امرأته بين يخير فإبنه غيبته من الول زوجها
للزوج يدفع أن فعليه امرأته اتختار فإن الصداق

فرقة من المرأ ة وتعتد دفعه الذي مهره الثابني
إلى وتعود قروء ثلثة الطلق عد ة الثابني الزوج
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ند بل الول زوجها جديد, والله مهر ول جديد عق
. أعلم

المطلقة يحل ل التحليل بنكاح أن والصحيح
. الول لزوجها المبتوتة

الزوجة ترضى لم وإن الرجعة صحة والصواب
. مضارتها بالرجعة يقصد ل أن بشرط تعلم أو

ولكن له أثر ل النكاح قبل الظهار أن والراجح
. ذلك على يعزر

زوجها من هي ظاهرت لو المرأ ة أن والراجح
منزلة تنزل ولكنها أثره عليه يترتب ل فإبنه

. يمين كفار ة عليها أن المكفر ة, أي اليمين
تحر م بمن زوجته شبه إذا الظهار وقوع والراجح

وأما وجدته وعمته وتخالته كأتخته التأبيد على عليه
التأبيد على عليه تحر م ل بمن زوجته شبه لو

. أثره عليه يترتب ول يقع ل فإبنه
إل تلز م ل الظهار في الكفار ة أن والراجح

. الوطء على بالعز م
بنية أي بالنية إل يقع ل الظهار أن والراجح

تت قال التحريم, فلو في أي كأمي, وبنوى أبن
. بظهار فليس والحترا م المنزلة

اا ظاهر من أن والراجح ل أبنه التكفير قبل مرار
. تتداتخل الكفارات واحد ة, لن كفار ة إل يلزمه

واحد ة بكلمة بنسائه من ظاهر من أن والراجح 
ظاهر إن وأما واحد ة كفار ة إل عليه يجب فل
لكل فعليه تخاصة بكلمة منهن واحد ة كل من

. كفار ة ظهار
أبدية, والله فرقة المتلعنين فرقة أن والراجح

. وأعلم أعلى ربنا

)) فصـل(( 
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على الحداد وجوب به المقطوع والصواب
ذكر وقد المسلمات من المسألة المرأ ة, وهذه

فيها تخلف ورد ولكن واحد غير عليها الجماع
عنه, يصح أظنه تعالى, ول الله رحمه الحسن عن

عن به شذ قول ( وهو قدامة ابن قال ولذلك
)ا.هـ. عليه يعرج فل السنة به وتخالف العلم أهل

ميت, لكن كل على المرأ ة إحداد جواز والصواب
. أيا م ثلثة إحدادها في تتجاوز ل

لعمو م الصغير ة على الحداد وجوب والراجح
اا الجمهور مذهب وهو الدلة للحنفية, ولن تخلف

الوفاة عدة لزمتها من كليقول:-  الضابط
بل الوفا ة عد ة تلزمها والصغير ة الكحدالد لزمها

الصغير ة كابنت الحداد, فإن يلزمها فكذلك ريب
وإل بالحداد المتعلقة الحكا م تلز م فإبنها مميز ة
الحاد ة, قاله على يحر م ما يجنبها أن وليها فعلى

. المغني في
اا المجنوبنة على الحداد لزو م والراجح لبنها أيض

لزمتها ومن زوجها عنها توفي لو العد ة يلزمها
أن وليها على لكن الحداد لزمها الوفا ة عد ة

. الحاد ة المرأ ة منه تمنع ما جميع يجنبها
المرأ ة هذه لن للولي الحالة هذه في فالخطاب

ال ليست اا مح مذهب وهذا للخطاب صالح
. الجمهور
بنكح فاسد, فمن بنكاح في إحداد ل أبنه والراجح

ذلك وبنحو ولي بل أو شغار أو متعة بنكاح امرأ ة
من أثر الحداد لن عليه تحد فل عنها توفي ثم

ل فإبنه الفاسد النكاح وأما الصحيح النكاح آثار
. له أثر

إحداد ل الذمية أن تعالى الله شاء إن والقرب
الحديث لن عنها المسلم زوجها مات إذا عليها
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واليوم بالله تؤمن لمرأة يحل ل((  فيه
اليمان حقوق من )) فهو ... الحديث الخر

ابن سببه, واتختاره توفر عند الواجبة ومكملته
. الله رحمه القيم

عنها مات إذا المة على الحداد وجوب والراجح
التخر واليو م بالله تؤمن امرأ ة زوجها, لبنها

. الخطاب عمو م في فتدتخل
عليها إحداد ل البائن المطلقة أن والصواب

اا ال أعلم أوجبه, ول لمن تخلف وجوب في يصح دلي
فقط الوفا ة من المعتد ة إل معتد ة على الحداد
الصحيح للدليل ثبوته في يفتقر الشرعي والحكم
. الصريح

من تبدأ زوجها عنها المتوفى عد ة أن والراجح
الجمهور, قول وهو بموته تعلم لم ولو وفاته
اء فتكون العد ة ابتداء مع يبدأ فالحداد عليه وبنا
اا ارتكب ولو تعلم لم ولو حاد ة من شيئ

ل و تعلم ل لبنها عليها شيء فل المحرمات
إل زوجها بموت ماعلمت أبنها بعلم, ولو إل تكليف

اا أشهر أربعة بعد زمن ابنقضى قد فإبنه وعشر
. وحدادها عدتها

الدهان استعمال لها يجوز الحاد ة أن والصواب
والدليل الجواز الصل مطيبة, لن تكن لم إذا

يكون ل أن بشرط فقط, لكن الطيب تخص إبنما
من ممنوعة لبنها التزين به يقصد الدهن ذلك

. إحدادها في الزينة
القهو ة شرب من الحاد ة منع والصواب
ويقاس الطيب من بنوع الزعفران لن المزعفر ة

وضع أي مطيب شراب أو طعا م كل عليه
اا فيه الطيب . قصد
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اا منعها والصواب المعطر ة المنظفات من أيض
ورائحة معطر ة كابنت وبنحوها, فإذا كالصابون

أهل أجمع منها, وقد تمنع فإبنها منها تفوح العطر
ما كل لبس عليها يحر م الحاد ة أن على العلم

. الثياب من زينة فيه
الحرير لبس لها يجوز ل الحاد ة أن والصواب

اا ثياب من هو الزينة, أي به يقصد لبنه مطلق
. المصبوغ الثوب من بالحكم أولى فهو الزينة

المكياج استعمال الزينة في يدتخل أبنه واعلم
وتشقير المناكير واستعمال الشعر في الميش

. ذلك وبنحو الحواجب
الصل ة عليه قال الكحل من الحاد ة منع والصواب

يفيد المطلق  والنهي)) تكتحل ول((  والسل م
قالت عنها الله رضي سلمة أ م التحريم, وعن

رسول يا فقالت الله رسول إلى امرأ ة جاءت
اشتكت وقد زوجها عنها توفي ابنتي إن الله

اا أو )) مرتين ل((  فقال أفتكحلها عينها .  ثلث
إذا الحاد ة أن تعالى الله شاء إن والقرب
اا للكحل اضطررت تلف من وتخافت اضطرار

إل الداء لهذا علج ول تضعه لم إن عينها
تندفع الذي القدر منه يجوز فإبنه فقط الكتحال

تبيح الضرورات لن فقط الضرور ة به
. أعلم المحظورات, والله

)) فصـل(( 
كان ما إل الرضاع من يحر م ل أبنه والصحيح

ثم((  عائشة لحديث معلومات رضعات تخمس
)) . معلومات خمس إلى نسخن

إذا الحرمة في يؤثر الكبير رضاع أن والصحيح
اا كان لحديث البيت أهل على للدتخول مضطر
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بين وسط المذهب وهذا حذيفة أبي مولى سالم
اا منعه من مذهب القضية هذه وجعلوا مطلق

اا فتحه من مذهب بسالم, وبين مخصوصة مطلق
أهل في تحققت ما الوسط, فمتى هو والحق

نت فلواحد ة عليهم رجل دتخول تكرر ضرور ة بي
. الجميع على ليحر م ترضعه أن منهن

المة من واحد حق في ثبت ما أن واللصل
التختصاص, بدليل إل المة حق في يثبت فإبنه

في بدليل, والصل إل الخصائص عد م والصل
مادا م النسخ إدعاء يجوز ول العمال الكل م
اا, والله الجمع . أعلم ممكن

امرأ ة بشهاد ة الرضاع حكم بثبوت والصحيح
إمكابنية والعدالة, مع السل م اشتراط مع واحد ة

. ذلك
بمجرد يثبت ل الرضاع حكم أن والصحيح
من زوجته أ م ينكح أن للبنسان فيجوز المصاهر ة

(( فيه الحديث لن الرضاع من وأتختها الرضاع
)) النسب من مايحرم الرضاع من يحرم

بالمصاهر ة المصاهر ة, فالتحريم هو ليس والنسب
. أعلم والله تخاص دليل من له لبد

كان ولو بالرضاع التحريم ثبوت والصحيح
اا اا أو سعوط يصب أن بالسعوط والمراد وجور

بالوجور وبنحوها, والمراد إبناء من أبنفه في اللبن
اا حلقه في يصب أن وذلك الثدي غير من صب

العظم إثبات وهو بهما الرضاع معنى لتحقيق
اللحم. وإبنشاز

من اللبن أتخذ ولو الرضاع حكم ثبوت والقرب
المغني, لن صاحب واتختاره موتها بعد امرأ ة ثدي

. يموت ل اللبن
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قبل اللبن منها أتخذ أبنه أولى باب من والقرب
ينشر فإبنه له الطفل شرب قبل ماتت ثم موتها

اا الحرمة . بشرطه أيض
الذي الفحل أقارب في الحرمة إبنشار والصواب

المرتضع عم أتخوه جماعة, فيكون من اللبن ثاب
وأ م الرضاع من جده الفحل الرضاعة, وأبو من

عماته الفحل وأتخوات الرضاع من جدته الفحل
الرضاع من أعمامه الفحل وإتخوان الرضاع من

أبي أتخا أفلح حديث القاطعة والحجة وهكذا
. القعيس

من لها ثاب امرأ ة بلبن الرضاع ثبوت والراجح
 تعالى قوله عمو م في يدتخل لبنه وطء غير

امرأ ة لبن ولبنه  أرضعنكم اللتي وأمهاتكم
البان بوطء, ولن ثاب لو كما التحريم به فتعلق
به يحصل ولبنه الطفال لتغذية تخلقن النساء
أعلى ربنا اللحم, والله وإبنشاز العظم إثبات
. وأعلم

)) فصـل(( 
اا النفقة مقدار أن والصحيح اا وجوب تابعة واستحباب

. للعرف
فهو الواجبة النفقة من أبنه العرف في كان فما

النفقة من أبنه العرف في كان وما كذلك
على الزياد ة الزوج يلز م كذلك, ول فهو المستحبة

. بالشرط إل العرف يقتضيه ما
زوجته بنفقة منع أو قصر إذا الزوج أن والصحيح

(( لحديث بالعرف وولدها يكفيها ما تأتخذ أن فلها
)) . بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي

عن الكامل العجز عجز إذا الزوج أن والصحيح
صبرت شاءت إن بالخيار فهي زوجته بنفقة
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ذلك فلها الفرقة شاءت وإن الجر واحتسبت
بمعروف فإمساك  تعالى لقوله الحاكم بحكم

.  بإكحسان تسريح أو
اا سنين معها بقية إن أبنها والصحيح ثم عدد

دعواها فإن عليها ينفق يكن لم أبنه عليه ادعت
تأتي أن إل بمقبولة فليست الظاهر يخالفها
المحتفة فالقرائن  لدعواها المصدقة بالبينة

تلبس السنين هذه بيته في بقية أبنها من بالظاهر
جابنب قو ة بشيء عليه تدع ولم وتشرب وتأكل

فالظاهر الصل على البقاء مجرد على الظاهر
هنا اعتماده يجب الذي الصل, بالصل على مقد م

. عليها غيره بنفقة عد م هو
القدر ة مع البنسان على يجب أبنه والصحيح

علوا وإن والجداد الجدات على النفقة واليسار
منفق ول محاويج كابنوا إذا سفلوا وإن الولد وولد

. عليهم
اا بلغ إذا البن أن والصحيح بمعتوه وليس سبع

منهما, اتختار من مع فيكون أبويه بين يخير فإبنه
الحضابنة شروط فيهم توفرت ممن والده كان إذا

.
اا بلغت إذا الجارية أن والراجح تكون فإبنها سبع

اا أبيها عند أهل من كان إذا تخيير فل مطلق
أعلى ربنا وأستر, والله لها أحفظ لبنه الحضابنة

. وأعلم

)) والحدولد والقصاص الجنايات كتاب(( 
أن العدوان العمد القتل ضابط في والصحيح

اا يقتل بما الجناية يقصد . غالب
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تمالؤا إذا بالواحد الجماعة قتل وجوب والصحيح
. قتله على

بالمجني فعله ما بالجابني يفعل أبنه والصحيح
رأس رض الذي اليهودي رأس رض لحديث عليه

. الجارية
إمكابنها مع البل الديات في الصل أن والصحيح

 .
أبنه العبد أطراف على التعدي في والصحيح

. قيمته من بنقص ما الجابني على يجب
يوجب ما الحرب دار في فعل من أن والصحيح

اا يؤتخر وإبنما بالكلية الحد عنه يسقط ل فإبنه حد
السل م دار إلى ويعدد الحرب دار من يقفل حتى
الحسنات من الحد عليه لمن كان إذا لكن

وظهرت السيئة هذه يغمر ما العدو من والنكاية
الحد عنه يسقط فإبنه النصوح التوبة مخايل منه

. بالكلية
في كان إذا إقامتها تؤتخر الحدود أن والصحيح

ومن والسرقة الزبنا باب في وهذا مصلحة التأتخير
نل بسبب والتعدي الحيف يؤمن أن المصالح حم

نر أو نض أو ح نع أو مر . وبنحوها رضا
يقا م فإبنه لها زوج ول حبلت من أن والصحيح

سقط شبهة ادعت فإن شبهة تدع ما الحد عليها
. بالشبهات تدرأ الحدود لن الحد عنها

تكرار فيه يشترط ل بالزبنا القرار أن والصحيح
من السلطان باجتهاد إل مرات أربع العتراف

به تتآلف الذي هو القول وهذا التثبت زياد ة باب
. الدلة

تاب ولكنه حد عليه وجب من كل أن والصحيح
التوبة مخايل منه وظهرت عليه القدر ة قبل

فإن بعد السطان إلى أمره يرفع ولم النصوح
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عليه يقا م أن هو اتختار إذا إل عنه يسقط الحد
. الحد

الحصان في بشرط ليس السل م أن والصحيح
بمحصن فليس بالله أشرك من((  حديث وأما

. ضعيف )) فإبنه
رجمه قبل المحصن الزابني رجم في والصحيح

يجلد أبنه رأى الما م, فإن اجتهاد إلى يعود أن
بالرجم الكتفاء رأى وإن ذلك فله يرجم أن قبل
يقال ول ممكن والجمع وهذا هذا لثبوت ذلك فله

. الجمع إمكابنية مع بالنسخ
يحد فإبنه امرأته جارية وطئ من أن والصحيح

بالجلد يعزر فإبنه له أحلتها قد تكون أن إل
وهو بشير بن النعمان حديث ذلك في والعمد ة

. حسن حديث
بالله والعياذ محارمه بأحد زبنى من أن والصحيح

اا يقتل فإبنه اا أي مطلق اا أو كان بكر (( لحديث ثيب
)) ولم فاقتلوه محرم ذات على وقع من

منزل الحتمال مقا م في الستفصال وترك يفصل
أعظم من المقال, ولبنه في العمو م منزلة

الشريعة:- تغليظ القبائح, وقاعد ة وأكبر الفواحش
. المحرمات تغلظت كلما العقوبات

القتل اللوطي عقوبة أن فيه شك بل والصواب
اا . مطلق

وتقتل يقتل فإبنه بهيمة أتى من أن والراجح
فاقتلوه البهيمة أتى من((  لحديث البهيمة

" .صحيح حديث)) " البهيمة واقتلوا
بالتعريض القذف حد إقامة وجوب والصحيح

. القذف حقيقة إراد ة قرائن به تحتف الذي
شهادته تقبل فإبنه تاب إذا القاذف أن والصحيح

.
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بنفسه إكذاب توبته تما م من أن والصحيح
اا كنت فيقول:- لقد . وفلبنة فلن قذف في كاذب

يسقط فل تعالى لله القذف حد أن والصحيح
العمو م بقاء والصل الية لعمو م المقذوف بعفو
. بدليل إل يخص ول عمومه على

مذهب أما و الخمر تخليل تحريم والصحيح
مقابلة في قياس فإبنه تعالى الله رحمهم الحناف

إذا القياس أن الصول في تقرر وقد النص
. العتبار فاتسد فإنه النص لصالدم

شارب حد في الربعين على مازاد أن والصحيح
تخضع التي التعزيرية العقوبات باب من الخمر
. واجتهاده الما م لنظر

الخمر شارب تجرأ رأى إذا الما م أن والصحيح
الشرعية بالعقوبة ابنزجاره وعد م شربها على

كل مرات أربع على شربها في وزاد المحدد ة
قتله الما م فرأى يتوب ول ويعود فيها يحد مر ة
الحد باب من ليس هذا قتله لكن يقتل فإبنه

. التعزير باب من وإبنما
أو بالرائحة الخمر حد إقامة وجوب والصحيح

. القرينة وقويت الشبهة ابنتفت إذا استقائها
بعضهم وحكاه العلماء أكثر عليه الذي والصحيح

اا حد إقامة وجوب في الحرز اشتراط هو إجماع
. السرقة

إذا القطع به يجب الذي المقدار أن والصحيح
في والحاديث دراهم ثلثة أو دينار ربع هو سرق
. كثير ة ذلك

شرط ماله من المسروق مطالبة أن والصحيح
وفيه صفوان رداء لحديث السرقة حد إقامة في
أن قبل هذا كان فهل((  له قال النبي أن

)) . به تأتيني
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الذي السارق على الحد إقامة وجوب والصحيح
ملكي, فإبنه قال:- هذا ولو حرز من المال سرق

. بذلك عنه يدرأ ل
الحد إقامة بعد السرقة تكرار في والصحيح

اا سرق إن أبنه اليمنى يده بقطع الول فإبنه ثابني
اا سرق وإن اليسرى رجله تقطع يعزر فإبنه ثالث

. ذلك بعد شيء منه يقطع ول
العارية جاحد على القطع وجوب والصحيح

. المخزومية لحديث
فإبنه العقوبة عنه سقطت من أن والصحيح

. الغر م عليه يضاعف
الجيب يبط الذي وهو الطرار أن والصحيح
الكم لن يقطع أبنه وبنحوها والكما م والمناديل

. يخفى ل ظاهر وهذا حرز والجيب
في المباشر حكم الردء حكم أن والصحيح

. السرقة
ال ارتدها من أن والصحيح بعد يقتله يجب فإبنه ز

تفرق لم عامة والدلة هذا في لهزل إذ استتابته
. وهازل جاد بين

اا يقتل النبي ساب أن والصحيح بل مطلق
. استتابة

أو الكفر فعل على المكره مسألة في والصحيح
الصحيح يصبر؟ أ م يجيب أن الفضل فهل قوله

كان فمن المصلحة به تتحقق ما هو الفضل أن
الفضل كان للمسلمين ظاهر بنفع مصابرته في
التلفظ له فالفضل كذلك يكن لم ومن الصبر له

. بنفسه على للبقاء
بعد ارتدت إذا المرأ ة قتل وجوب والصحيح
بدل من((  قوله عمو م في تدتخل لبنها استتابتها
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العمو م على البقاء هو )) والصل فاقتلوه لدينه
. المخصص يرد حتى

لتخذ البنيان في السلح إشهار أن والصحيح
نع بأي ذلك فعل حرابة, ومن المال أبنواع من بنو
. الحرابة حد يحد قاطع محارب فهو القتال

الية في عليه المنصوص النفي أن والصحيح
ل بحيث طرده من الما م يراه ما بحسب يكون
ند يأوي . بحبسه وإما لبل

الفتنة ثور ة في القتال عن الكف أن والصحيح
(( لحديث فيها الدتخول من أسلم المسلمين بين
عبدالله تكن ول المقتول عبدالله كن

)) . القاتل
وجوب السنة أهل عليه جرى الذي والصحيح

فيه أبنهم اعتقاد مع الصحابة بين شجر عما الكف
أجر له والمخطئ أجران له فالمصيب مأجورون

. واحد
علي أن السنة أهل غالب عليه الذي والصحيح

شيخ حققه كما معاوية من الحق إلى أقرب كان
. وغيرها الفتاوى في السل م

اا التعزير لقل لحد أبنه والصحيح لبعض تخلف
بنص ول بنص من له لبد التحديد الحنفية, لن

. التحديد عد م فالصل
اا لكثره حد ل أبنه والصحيح مفوض هو بل أيض

. المصلحة من يراه ما حسب الحاكم رأي إلى
كبدعة المغلظة البدع إلى الداعية أن والصحيح

وبدعة والعلمابنية والنصيرية والرافضة الجهمية
ينزجر لم إذا وبنحوها القدر وبدعة القرامطة

إل العقيد ة على عدوابنه دفع يمكن ولم بالزجر
اا يقتل فإبنه بقتله . تعزير
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يفضي الذي المسلم الجاسوس أن والصحيح
لم إذا الكفار إلى والخطط والجيش الجند بأتخبار
يقتل فإبنه بقتله إل المسلمين عن ضرره يندفع
اا . تعزير

بهم واحتمى الكفار ديار إلى فر فيمن والصحيح
فإبنه بقتله إل المسلمين عن ضرره يندفع ولم

اا. وقد يقتل إذا أبنه الشريعة في تقرر تعزير
تخاص, فإن والتخر عا م أحدهما ضرران تعارض
العا م, الضرر دفع أجل من يرتكب الخاص الضرر

بارتكاب أشدهما روعي مفسدتان تعارض وإذا
. أتخفهما

لثبوت المالية بالعقوبات التعزير جواز والصحيح
في يصطاد الذي سلب أباح فقد النبي عن ذلك
الخمر دبنان بكسر وجده, وأمر لم المدينة حر م

العاص بن عمرو بن عبدالله وأمر ظروفها وشق
مسجد المعصفرين, وهد م الثوبين يحرق أن

على الغر م وأضعف الغال متاع وحرق الضرار
ال سرق من على الغر م فيه, وأضعف قطع ما

ال الزكا ة مابنع حق في الضالة, وقال كاتم (( بخ
صاحب )) وعزر ماله وشطر آخذوها فإنا

بنخلهم بقطع اليهود وعزر يده من بطرحه الخاتم
صحته. والله في شك ل قول وهذا ذلك وغير
. وأعلم أعلى ربنا

)) الطعمـة كتاب(( 
ماتخصه إل الحل فيها الصل أن فيها والضابط

. الدليل
إل تعيش ل التي الحيوابنات جميع حل والصحيح

)) ميتته الحل(( لحديث ميتة ولو البحر في
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البحر لصيد لكم أكحل  تعالى قوله ذلك وقبل
اا وطعامه (( ولحديث  وللسيارة لكم متاع

الميتتان فأما ولدمان ميتتان لنا أكحلت
)). والحوت فالجرالد

أنفجنا((  أبنس لحديث الربنب حل والصحيح
اا فلغبوا القوم فسعى الظهران بمر أرنب

طلحة , أبا بها وأتيت فأخذتها وألدركتها
وفخذها بوركها النبي إلى وبعث فذبحها
أكلها من المنع في حديث )) وكل فقبله

. فضعيف وكراهتها
نهى((  لحديث الخيل أكل جواز والصحيح

الهلية الحمر لحوم عن خيبر يوم النبي
نحرنا((  )) وحديث الخيل لحوم في وأذن
اا "عليه متفق)) "فأكلنا النبي عهد على فرتس

)) . بيته وأهل نحن فأكلناهولحمد:- (( 
الحمر لحو م حرمة فيه شك ل الذي والصحيح

ورتسوله الله إن(( لحديث توحشت وإن الهلية
فإنه الهلية الحمر لحوم عن ينهيانكم

" .عليه متفق)) " رجس
حل فيه اجتمع قد لبنه البغل تحريم والراجح

جابنب يغلب أبنه القواعد في تقرر وقد وحرمة
. الحرمة

حيوان كل أن الصعمة باب في عندبنا والضابط
. لبنه شرب جاز لحمه أكل حل

نب ذي كل تحريم والصحيح وكل السباع من بنا
رتسول نهى(( لحديث الطير من مخلب ذي

كب ذي كل عن الله كل وعن السباع من نا
كب ذي ذي كل((  )) وحديثالطير من مخل
كب )) . كحرام فأكله السباع من نا
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لورود وذلك أكله حلل الضبع أن والصحيح
الخاص أن الصول في تقرر وقد المخصص

. العا م على مقد م
ذوات من لبنه الثعلب أكل حرمة والراجح

. البنياب
ذوات من لبنه الدب أكل حرمة والقرب

له ليس منه بنوع هناك كان إذا البنياب, ولكن
أن الصول في المتقرر لن حلل فهو بناب

اا علته مع يدور الحكم اا وجود . وعدم
البنياب ذوات من لبنه الهر أكل حرمة والراجح

ماكحرم كلتقول:-  والقاعد ة حرا م ثمنه ولن
. أكله يحرم فإنه ثمنه

ذوات من لبنه الفيل أكل حرمة والصحيح
. البنياب

فيدتخل مستخبث لبنه القرد أكل حرمة والصحيح
عليهم ويحرم  تعالى قوله عمو م في

علماء بين البر:- لأعلم عبد ابن قال  الخبائث
اا المسلمين بيعه يجوز ول يؤكل ل القرد أن تخلف

ا.هـ.
ذوات من لبنه آوى ابن أكل حرمة والصحيح

. البنياب
الضب أكل جواز هو فيه لشك الذي والصحيح

.  كثير ة وهي الصحيحة الدلة في ذلك لثبوت
المابنع الدليل لعد م الوبر أكل جواز والصحيح

. الحل والصل
العامة تسميه والذي اليربوع أكل جواز والصحيح
. الحل الطعمة في الصل ) لن ( الجربوع
بقتله أمر أو قتله ماحر م كل أن والصحيح

. أكله فيحر م
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أن إل لبنها وشرب الجللة أكل حرمة والصحيح
عند الظن على يغلب مد ة الطاهر وتعلف تحبس

المواد من وطيبه لحمها صفاء بذلك الخبر ة أهل
. أيا م ثلثة عن ذلك يقل النجسة, ول

ويعيش بناب ذو لبنه التمساح حرمة والصحيح
في تقرر كما الحرمة جابنب عليه فيغلب البر في

. القواعد
من لبنها القادر على الضحية وجوب والظهر

في العا م النسك وهي السل م شعائر أعظم
. المصار جميع

التي وهي بالهتماء التضحية جواز والصحيح
ما السنان من لها بقي إذا أسنابنها بعض سقط
. علفها أكل من به تتمكن

جذع من أصغر كان بما التضحية جواز والصحيح
. برد ة أبي كحالة حالته كابنت لمن الضأن

والقرن الذن بعضباء التضحية جواز والصحيح
وصف في إدتخالها إلى العضب هذا بها يبلغ مالم

اا المعيبة أو المريضة اا عيب أهل يعرفه وذلك بين
. الخبر ة

ذبح أيا م كلها التشريق أيا م أن والصحيح
. والهدي للضاحي

لفرع((  لحديث والعتير ة الفرع حرمة والصواب
ول وزياد ة النهي يتضمن )) والنفي عتيرة ول

. الكراهة إبى التحريم عن له صارف
اا الذبيحة على التسمية وجوب والصحيح مطلق

. الدلة لعمو م بدوبنها الذبيحة تؤكل ول
هل شككنا إذا المسلم ذبحه فيما والصحيح

وقوع الصل لن وبنأكل بنحن فنسمي ل أ م سمى
اا به المأمور الوجه على المسلم من الذبح شرع

)) . وكلوا أنتم تسموا((  ولحديث
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اا جنينها فسقط ذكيت إذا ال م أن والصحيح ميت
اا ذكاته فإن داود أبو رواه لما أمه لذكا ة تبع

قال فارس بن يحيى بن محمد قال:- حدثنا
حدثنا راهوين, قال ابن إبراهيم بن إسحاق حدثني
زياد بن الله عبيد قال:- حدثنا بشير بن عتاب

بن جابر عن الزبير أبي عن المكي القداح
قال أبنه  الرسول عن عنهما الله رضي عبدالله

", وقالصحيح حديث)) " أمه ذكاة الجنين ذكاة((
اا:- حدثنا (ح) مبارك ابن حدثنا قال القغبي أيض

عن مجالد عن هشيم حدثنا قال مسدد وحدثنا
مداك أبي رسول سألت قال سعيد أبي عن الو
)) شئتم إن كلوه((  فقال الجنين عن  الله

الناقة بننحر الله يارسول قلنا مسدد:- قال وقال
أبنلقيه الجنين بطنها في الشا ة أو البقر ة وبنذبح

فاذكاته شئتم إن كلوه((  فقال بنأكله؟ أ م
السند إيراد " وقصدبناصحيح حديث))"  أمه ذكاة
الرسالة هذه بنجمل أن فأحببنا الكتاب زين لبنه
الوجود في لمه تابع الجنين به, ولن آتخرها في

اا فيكون في تقرر وقد الحكم في لها تابع
. الحكم في تابع الوجود في التابع أن القواعد

ذكي إن أبنه الموت على أشرف فيما والصحيح
حركة ذلك في تعتبر ول أكله حل حيا ة وبه

. تنضبط ل المذبوح حركات فإن المذبوح
أهل بدين تدين من هو الكتابي أن والصحيح

اا كوبنه في يشترط ول الكتاب يكون أن كتابي
. كذلك وأجداده أباؤه

ممنوع إلى يفضي مالم الحل الصيد في واللصل
. فيمنع

الكلب أصابه ما غسل وجوب عد م والصحيح
. الصيد حال بفمه
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ل فإبنه الصيد من أكل إذا الجارح أن والصواب
)) . تأكل فل أكل فإن((  لحديث أكله يحل

الجارحة إرسال عند التسمية اشتراط والصحيح
في شرط للصيد, فالتسمية إدراكه وقبل بعده أو

اا ل المطابعة تسقط فل الحل اا ول عمد لبنه سهو
باب في الشروط أن تقرر وقد بها مأمور

والله والنسيان بالجهل تسقط ل المأمورات
. وأعلم أعلى ربنا

)) اليمـان كتاب(( 
منها الكثار وعد م اليمين حفظ وجوب والصحيح

. المصلحة له مادعت إل
اا بالصفات الحلف جواز والراجح اء أي مطلق سوا

. الفعلية أو الذاتية الصفات من كابنت
أو بالله إل يحلف { ل أبنه اليمين في والقاعدة

} . صفاته من صفة
يكن لم إذا بالمصحف الحلف جواز والصحيح

أبنه ينوي كان وإبنما والجلد والمداد الورق يقصد
. الله كل م

يمين ) أبنه القرآن قولهم:- ( حق في والراجح
من تعالى بالله يتعلق ما بالحق يقصد كان إذا

إن ذلك, وأما وبنحو وبيابنه وحفظه به العلم إيجاب
ل فإبنه بالمخلوق يتعلق ما بالحق يقصد كان

جملة من المخلوق على يجب ما لن يجوز
ل المخلوقات من بشيء والحلف المخلوقات

. يجوز
ثم بالقرآن حلف من أن الصحيح بل والراجح

اا كفار ة إل يلزمه ل أبنه حنث لمن واحد ة, تخلف
. القرآن آي بعدد كفارات يلزمه قال
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حكم يلزمه أبنه يمين علي قال فيمن والراجح
. اليمين

به قصد ) إن ( ولعمري قوله تحريم والراجح
يجري مما فهو اليمين به يقصد لم وإن اليمين

. به بأس فل اللسنة على
يلز م يمين ) أبنه الله قال( لعمر فيمن والراجح

الحلف باب من وهو اليمين في يلز م ما فيها
. بالصفة

اا يمين ) أبنه الله ( وأيم قوله في والراجح أيض
اا كثير ة ذلك في والدلة الذين للشافعية تخلف

اا يكون قالوا:- ل . بالنية إل يمين
صدق يظن شيء على حلف من أن والراجح

. عليه كفار ة فل بخلفه تبين ثم فيه بنفسه
لبنها غموس يمين في كفار ة ل أبنه والصحيح

النصوح التوبة كفارتها وإبنما تكفر أن من أعظم
إن التخر ة في أهلها, وصاحبها إلى المظالم ورد

. الكبائر أصحاب من توبة غير من مات
تنعقد ل لغو الطافح السكران يمين أن والراجح

.
غضبه اشتد الذي الغضبان يمين أن والراجح

اا . تنعقد ل جد
غير يبلغ لم الذي المميز يمين أن والراجح

. منعقد ة
الكفار ة وتلزمه منعقد ة الكافر يمين أن والراجح

. حنث إذا
. منعقد ة غير المره يمين أن والصحيح
اا يمينه في حنث إن أبنه والصحيح فل بناسي

عليه. هي ما على باقية ويمينه عليه كفار ة
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وقبل الحلف بعد الكفار ة إتخراج جواز والراجح
يجوز أبنه تقرر وقد ابنعقد قد السبب لن الحنث

. سببه ابنعقد إذا وجوبه شرط قبل الشيء فعل
عليه المحلوف وكان اليمين كرر إن أبنه والراجح

اا يخرج لم إن واحد ة كفار ة عنها يكفيه فإبنه واحد
أن القواعد في تقرر وقد الولى اليمين كفار ة

اا كرر من أجزأ واحد وموجبه واحد جنس من شيئ
الول, موجب يخرج لم إن واحد فعل اليمين عن
فإن مختلفة أفعال على اليمان كان إذا وأما

. تعدد الكفار ة
عدمت إن لليمين المهيج السبب اعتماد والراجح

. الحالف من النية
الغراض على مبناها اليمين:- أن في والقاعدة

. اللفاظ مجرد ل
اليمين في التورية تنفعه ل الظالم أن والحق
اا عند ول تخصمه عند ول الحاكم عند ل مطلق
بنيته على ل مستحلفه بنية على يمينه بل غيرهما

. الحقوق تحفظ هو, وبهذا
وإبرار((  لحديث المقسم إبرار وجوب والقرب
في وقوع إبراره في يكون أن )) إل المقسم

نر أو مخالفة . عليه المحلوف على ضر
عليه فيجب يمينه في حنث إذا أبنه والراجح
أن المتقرر لن التراتخي ل الفور على الكفار ة

. الوجوب يفيد القرينة عن المطلق المر
اا الكفار ة في القيمة إجزاء عد م والراجح تخلف

اجتهاد هو إبنما الحنفية به استدل وما للحنفية
مع اجتهاد ل أبنه تقرر وقد النص مقابلة في

أن تقرر وقد النص مورد في قياس النص, وهو
. العتبار فاسد للنص المصاد م القياس
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بالشرع ل بالعرف مقدر الطعا م أن والصحيح
اا أهله يطعم ما أوسط من فيطعم اا قدر وبنوع

على ينص ولم الشرع به ورد حكم هذا لن
. بالعرف  تحديد في فيرجع تحديده

اا والراجح لهذه بالعرف تقديرها الكسو ة أن أيض
يكسى الرجل بأن يقضي عندبنا القاعد ة, والعرف

. وتخمار ثوب تكسى وغتر ة, والمرأ ة ثوب
جاز يقول:- { من يكسى فيمن والضابط

إطعا م على بنصت } والية كسوته جازت إطعامه
. لهم تكون الكسو ة فكذلك المساكين
اليمين كفار ة صو م في التتابع وجوب والراجح

فصيام  كعب بن وأبي مسعود ابن لقراء ة
كم ثلثة مسعود ابن وقراء ة  متتابعات أيا

والبيهقي شيبة أبي وابن الرزاق عبد أتخرجها
أتخرجها كعب بن أبي صحيح, وقراء وسندها

وصححها والبيهقي جرير وابن والحاكم الدارقطني
الشيخين شرط وقال:- على والحاكم الدارقطني

الدراية:- إسنادها صاحب الذهبي, وقال ووافقه
الكحالد قراءة أن الصول في تقرر جيد. وقد

لصالحة فهي الكحالد أخبار منزلة منزلة
شرحنا كما المطلق ولتقييد العموم لتخصيص

. الفرائد ومجمع القواعد تحرير كتابنا في ذلك
فإبنه يصم ولم ومات حنث من أن والراجح

وعليه مات من((  لحديث وليه عنه يصو م
)) . وليه عنه لصام لصوم

اا كان من أن والراجح عنده شيء ل معسر
المتقرر لن عنه تسقط الكفار ة فإن به يكفر
مع واجب ل أنه بالتفاق العلم أهل عند

. وأعلم أعلى ربنا , واللهالعجز
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عمر ابن لحديث محر م النذر إيقاع أن والراجح
. صارف )) ول النذر عن  النبي نهى(( 

عمر:- إبني لحديث الكافر من ابنعقاده والصحيح
المسجد في ليلة أعتكف أن الجاهلية في بنذرت

)) بنذرك أوف((   له فقال الحرا م
نع في عباد ة بنذر من أن والصحيح فله موض

. منه أفضل هو وفيما فيه فعلها
وكفارته معصية في بنذر (( ل حديث أن والراجح

الراجح القول على به يحتج )) حديث يمين كفار ة
اء وعليه به الوفاء يجوز ل المعصية فنذر عليه وبنا

. أعلم الخبر. والله لهذا يمين كفار ة

)) القضـاء كتاب(( 
توليه من الخوف السلف عند والمعتمد
ال. ذلك إلى استطاعوا ما والفرارمنه سبي
مدتخل الرجال, فل على مقصور أبنه والصحيح

ولوا قوم يفلح لن((  لحديث توليه في للنساء
)) امرأة أمرهم

. مابنع ل إذ القضاء العمى تولي جواز والصحيح
لن القاضي في شرط العدالة أن والصحيح

باب من قضائه فرد الشهاد ة مردرد الفاسق
. أولى

كان إذا للقضاء الرقيق تولي جواز والصحيح
اا اا قوي اا أمين اا أو عالم الحكا م أدلة بمواقع عارف
من مابنع ل سيده, إذ له يأذن أن اشتراط مع

. القضاء توليه
القاضي, في الكل م اشتراط عد م والصحيح

إشارته كابنت إذا التخرس يتوله أن فيجوز
اا, ول تخطه مفهومة, وكان هذه في سيما مقروء
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الخرس إشارات في تخصص قد التي الزمنة
مرادهم كمال يعرفون فصاروا المتخصصون

الفقهاء بألسنتهم, فاشتراط يتكلمون وكأبنهم
. عليه دليل ل للكل م

شأبنه من يكون سبب كل أن والصحيح
فإبنه الفهم كمال بعد م الذهن على التشويش

بين تفرق ل الشريعة لن الغضب على يقاس
كشد ة وذلك مختلفين بين تجمع ول متماثلين

الحر شد ة أو الكسل غلبة أو العطش أو الجوع
اا يكون أن أو التفكير على المؤثرين البرد أو حاقن

اا أو لبوله . ذلك وبنحو لغائطه حاقب
المدعي على { البينة القضاء باب في والقاعدة

} . أبنكر من على واليمين
ل القاضي أن تعالى الله شاء إن والقرب

كو أقضي إنما((  لحديث بعلمه يقضي مما بنح
القاضي لكان الباب هذا فتح لو )) ولبنه أتسمع
. به يوثق ل من فيه ولدتخل تهمة محل

. الخلف يرفع الحاكم حكم أن والصحيح
اا كان إذا القاضي حكم أن والصحيح للحق مخالف

اا, أي المر من يغير ل فإبنه الباطن في ل شيئ
(( المر, لحديث بنفس في ما ول الواقع يغير

اا له قضيت فمن فل أخيه كحق من شيئ
اا منه يأخذ من قطعت له أقطع فإنما شيئ

)) . نار
التختيارات من جمعه أرت ما ينتهي التختيار وبهذا

يتم وبه الشرعية المسائل بعض في الفقهية
ال لله الكتاب, فالحمد اا أو اا وآتخر اا, وظاهر وباطن

بنحصي ل سبحابنه كلها والمنة كله الفضل وله
اء وعل جل بنفسه على أثنى كما هو عليه ثنا

اللسان زلل من إليه وأتوب الله وأستغفر
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ثم إليه وأتوب استغفره ثم والبنا ة والجنان
باسمه وعل جل وأسأله إليه وأتوب أستغفره
ذكرهم يعي وأن العلماء بنزل يرفع أن العظم

نء كل من يحفظهم وأن يغفر وأن ومكروه سو
ويحشربنا منارهم ويرفع أحياءهم ويثبت لمواتهم

والكبر العجب من تعالى بالله زمرتهم, وبنعوذ في
النار من وعل جل به والرياء, وبنعوذ والحسد
وفتنة والممات المحيا وفتنة القبر وعذاب
العظم باسمه وعل جل الدجال, وأسأله المسيح

فيها ينزل وأن اليسير ة الوريقات بهذه ينفع أن
الفها م فيها ويفتح الصدور لها يشرح وأن البركة

ال ويجعلها اا عم ال بنافع اا متقب اا صالح حظ ل مبرور
من حضربني ومن وعل جل لحد, وأشهده فيها

أبنها العلم أهل من عليه يطلع ومن الملئكة
برها أرجو المسلمين عمو م على تعالى لله وقف

بقبولها أسألك ربي, فيارب لقاء يو م لي وأدتخرها
بعد منها الفراغ وافق وقد وبجرها عجرها على
شوال من والعشرين السادس يو م الظهر صل ة
للهجر ة, وألف وأربعمائة وعشرين تخمس سنة
محمد بنبينا على الله وصلى وأعلم أعلى والله
.    أجمعين وصحبه آله وعلى
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